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 ......... األت١ٝ ايتاصى١ٝ ايعقٛص َٔ اٟ اىل ّ 638 عاّ يف ايػغاع١ٓ ممًه١ عكٛط ٜٓتُٞ -1

 املعافض ايتاصٜذ                   O ايٛعط٢              O                  اؿزٜج١O ايكزمي١ 

 األت١ٝ.......... ايتاصى١ٝ ايعقٛص َٔ اٟ يف ايعبار٠ رٚص ببٓا٤ االْغإ اٖتُاّ بزأ -2

 املعافض ايتاصٜذ                   O ايٛعط٢              O                  اؿزٜج١O ايكزمي١ 

 ..........  امسا٤ِٖ سنض االتٞ اؿناصات يف املدتًؿ١ اؿناص٠ سزر -3

 ايْٝٛا١ْٝ اؿناص٠              O ايضَٚا١ْٝ اؿناص٠ 

 ايؿاصع١ٝ اؿناص٠             O املقض١ٜ اؿناص٠  

 ايؿرتات َٔ اٟ يف سيو نإ عاّ االيـ َٔ تكرتب ملز٠ ايؾضم اىل ايػضب َٔ اؿناص٠ اْتكاٍ -4

 ........... األت١ٝ ايتاصى١ٝ

 املعافض ايتاصٜذ                    Oايٛعط٢              O                  اؿزٜج١O ايكزمي١ 

 ٚاؿزٜج١........ ايٛعط٢ ايعقٛص بني ٚؾافٌ ٖاّ بزٚص قاّ األت١ٝ ايتاصى١ٝ ايؾدقٝات اسز -5

 َٕادال               O َٝٓا املًو                            O         رٜٛ صاْت ٍٚ         O  ايؿاتح قُز  

 ..............االٖضاَات  ايعقٛص اىل بايقٛص٠ املٛمح اؿزخ ٜٓتُٞ -6

 املعافض ايتاصٜذ                   O ايٛعط٢              O         اؿزٜج١             O ايكزمي١ 

  ايعقٛص........... يف اآلالت تؾػٌٝ يف ايطاق١ اعتدزاّ بزأ -7

 املعافض ايتاصٜذ                   O ايٛعط٢             O          اؿزٜج١             Oايكزمي١ 

 ايعقٛص........ خقا٥ك اِٖ َٔ االبعار املتعزر ايتًٛخ ٜعز -8

 املعافض ايتاصٜذ                   O ايٛعط٢               O        اؿزٜج١           O ايكزمي١ 

 .......... ٖٛ ايتاصٜذ عًِ ظٗٛص يف االعاعٞ ايعاٌَ -9

 ايغُا١ٜٚ االرٜإ َعضؾ١                     O املزٕ ٚبٓا٤ ايقٓاع١  

 ٚايتزٜٚٔ ايهتاب١                               O   ٚاالعتكضاص ايظصاع١  

 ايعقٛص....... َالَح َٔ بعز عٔ االعتؾعاص ٚظٗٛص ايؿنا٤ اىل ايقٓاع١ٝ االقُاص اصعاٍ ٜعز -11

 املعافض ايتاصٜذ                   O ايٛعط٢                O                  اؿزٜج١ Oايكزمي١ 

 املعافض ايتاصٜذ عًبٝات اسز ظٗٛص ع٢ً ٚامح اثض اٚصٚبا يف ايقٓاع١ٝ ايجٛص٠ يكٝاّ نإ -11

.........ٖٛٚ 

 ٚايتدًـ              اؾٌٗ اْتؾاص         O االٚصٚبٞ االعتعُاص  

 ايب١٦ٝ تًٛخ                             O            ايعامل١ٝ اؿضٚب  

 ايكزمي١ بـ............... ايعقٛص متٝظت -12

                        ٔايؿO                        ايظصاع١O                        ايقٓاع١Oايتذاص٠ 
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 ٜزٍ ايكزِٜ املقضٟ ايتاصٜذ ٚخاف٘ االخض٣ االَِ تاصٜذ بزصاع١ ٖريٚرٚت االغضٜكٞ املؤصخ قٝاّ -13

 ٚخاف١  ....... ايتاصٜذرصاع١  اُٖٝ٘ ع٢ً سيو

 ايتعقب                عٔ االبتعار             O باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص ت١ُٝٓ 

 ايقاؿ١ ايكز٠ٚ ابضاط               O          ايغابك١ االَِ َٔ ايعرب اعتدالل  

 ......... سيو ٜٛمح ايكاٖض٠ يف األثض١ٜ االَانٔ تضَِٝ مبشاٚي١  املقض١ٜ االثاص ٚطاص٠ قٝاّ -14

 ايتعقب                  عٔ االبتعار           Oباملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص ت١ُٝٓ 

 ايقاؿ١ ايكز٠ٚ ابضاط                        O  ايغابك١ االَِ َٔ ايعرب اعتدالل 

 فاٍ............ يف ايتاصٜذ رصاع١ َٔ ايؿضر اعتؿار٠ تعين األْبٝا٤ عري رصاع١ -15

 ايعرب اعتدالل                                    O باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص  

 ايتعقب             عٔ االبتعار               O ايقاؿ١ ايكزٚات ابضاط 

 ....................إيٞ ايٓٗض ٚصا٤ َا بالر َغًِ بٔ قتٝب١ األَٟٛ ايكا٥ز ؾتح ٜعٛر -16

 ايكزمي١              ايعقٛص                        O ايٛعطٞ               ايعقٛص 

  اؿزٜج١        ايعقٛصO                     املعافض ايتاصٜذ 

 بهاؾ١ ايؿهضٟ ايتطضف َٚٛاد١ٗ اإلصٖاب عًٞ اؿضب ايغٝغٞ ايؿتاح عبز ايض٥ٝػ إعالٕ -17

 .............. خالٍ َٔ ايتاصٜذ رصاع١ بأ١ُٖٝ ٜضتبط عٝٓا٤ دظٜض٠ ؽب١ يف ٚخقٛفا ايغبٌ

 باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص                                   O  ايعرب اعتدالل             

 ايقاؿ١                ايكز٠ٚ إبضاط               O ايتعقب عٔ ايبعز 

 .............. بـ ايٛعط٢ ايتاصى١ٝ ايعقٛص اتغُت -18

 ايع١ًُٝ          االنتؾاؾات              O اؾػضاؾ١ٝ              االنتؾاؾات 

 ايزٜين ايطابع                                              O ايعغهضٟ ايطابع 

 ...............ب اإلعال١َٝ اـناص٠ عٔ اؿناص٠ عٔ اؿزٜج١ األٚصب١ٝ اؿناص٠ متٝظت -19

 ّايعًّٛ                يف ايتكز                Oايعُاص٠               

  اـاصدٞ            ايتٛعع                   O  ايعكا٥ز١ٜ اـقٛف١ٝ 

 . آصا٤ َع تتطابل اؿٝا٠ ْٛاسٞ ناؾ١ يف اؿناصٟ ٚاإلبزاع األَين االعتكضاص بني ايك١ٜٛ ايعالق١ -21

       ٖريرٚت              O ٛايٓعُإ سٓٝؿ١ أب            O  ٍٚ            رٜٛصاْتO  ٕٛٝايغُٓٛرٟ َاْت 

 ايعضب١ٝ ايؾعٛب يبعض ايجكاؾ١ٝ اهل١ٜٛ عًٞ عًيب أثض................  يًعقٛص ناْت -21

 ايكزمي١           O ايتاصٜذ قبٌ َا                 O                اؿزٜج١                            O  ٞايٛعط 

 ............... ق١ُٝ ايتاصٜذ رصاع١ أ١ُٖٝ خالٍ َٔ إنتغابٗا ميهٔ ايت٢ ايكِٝ أِٖ َٔ -22

                 ايتغاَحO                   ايعزاي١O             ايقزم             O املٛمٛع١ٝ 

 ..................... االْغإ َعضؾ١ َع اؿناص٠ بزأت -23

 ٚاالعتكض اص                     ايظصاع١O                     ٚاملعابز املكابض بٓا٤  

 ٚايتزٜٚٔ                           ايهتاب١O               ٚايتذاصٟ ايقٓاعٞ ايٓؾاط 
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 .............. ؾ٢ بزأ األَضٜهتني إىل األٚصٚب١ٝ اؿناص٠ إْتكاٍ -24

 ايكزمي١               ايعقٛصO ايٛعط٢           ايعقٛصO    اؿزٜج١             ايعقٛصO  املعافض ايتاصٜذ 

 ٚاْتقضت عارت ثِ ٧٦٩١ ْهغ١ أُٖٗا اؿزٜح ايعقض يف اؿضٚب َٔ ايعزٜز َقض خامت -25

 ............. خالٍ َٔ ايتاصٜذ رصاع١ أ١ُٖٝ سيو ٜربط ايعزٚ ْؿػ عًٞ ٧٦١١ يف

 باملغؤي١ٝ                  ايؾعٛصO                 ايغابك١ األَِ تاصٜذ َٔ ايعرب٠ اعتدالل  

 ايقاؿ١                ايكز٠ٚ إبضاطO           ايتعقب عٔ ايبعز 

 . يًعقٛص ممٝظ٠ مس١ ايهٕٛ أعضاص ملعضؾ١ ايقٓاع١ٝ األقُاص ٚإطالم يًؿنا٤ ْاعا ٚناي١ إْؾا٤ -26

               ٞايٛعطO       املعافض٠                      O           اؿزٜج١              O ايكزمي١ 

 .......... ايعقٛص يف عضٜع١ غطٞ ٚعاصت ايعٛمل١ تطٛصت -27

         ايكزمي١  O ٞايٛعط                              O اؿزٜج١                          O املعافض٠ 

 ............... األفًٞ َٛطٓٗا أخضٟ ايٞ قاص٠ َٔ ايضساي١ نايطا٥ض اؿناص٠ -28

 ايػضب بالر          O         آعٝا دٓٛب             O         أٚصٚبا              دٓٛبO      ايؾضم بالر 

 .... اؾاْب عًٞ يًشناص٠ تعضٜؿ١ يف ٚصنظ املز١ْٝ اؿٝا٠ دٛاْب ناؾ١ رٜٛصاْت ٍٚ أٌُٖ -29

 ايزٜين االقتقار                                    O ايغٝاعٞ ايؿين           

  ٞاالقتقارٟ      ايغٝاع                    O ٞايغٝاعٞ االدتُاع 

 ايعقٛص........... يف ايكُض عطح عًٞ االْغإ فعز -31

            ايكزمي١O                       املعافض٠O                      ٞايٛعط        O اؿزٜج١ 

 ............... يف هلا ايجايح ايطٛص ٜتُجٌ ٚاألمسا٤ األؽهاٍ َتطٛص نا٥ٔ اؿناص٠ -31

 اؿزٜج١                        ايػضب١ٝ اؿناص٠O  اإلعال١َٝ اؿناص٠  

 ٞٚايضَٚإ                 ايْٝٛإ بالر سناصتO  ايكزمي١ ايععُٞ اؿناصات 

 ........... ٖٛ ايعٓافض ٖشٙ َٔ املدتًـ ايعٓقض -32

 ايهتاب١ َعضؾ١                                           O     املكابض بٓا٤             

 ّأٚصٚبا يف اإلقطاع ْعاّ قٝا                            O ايظصاع١ َعضؾ١ 

 ........... إىل اؿناصٟ ايتٛافٌ ٜؤرٟ -33

 ٘اؿناصات تؾاب                               O              اؿناصات           تقاصع 

 األخضٟ                  عًٞ سناص٠ عٝار٠O         يإلْغا١ْٝ ايبؾضٟ ايتطٛص 

 ايتاصى١ٝ ايعقٛص يف طًَٓا األطٍٛ........  ايعقٛص تعترب -34

                 ايكزمي١O         ايٛعط٢            O            اؿزٜج١              O               املعافض٠ 

 ...........ايٛعطٞ ايعقٛص يف اٚصٚبا تاصٜذ رصاع١ َٔ ْغتؿٝز -35

 ٌاجملتُع َؾهالت س                                O ايتعقب عٔ االبتعار  

 ايقاؿ١  ايكز٠ٚ إبضاط               O                 اـٛف َٔ ايتشضص 
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 ............ ع٢ً يًشناص٠  رٜٛصاْت ٍٚ َؿّٗٛ صنظ -36

 اإلْغا١ْٝ                         ايعالقاتO                  ايطبٝع١ٝ           املٛاصر 

 ٌايب١٦ٝ                   َع اإلْغإ تؿاعO             املدتًؿ١ املدرتعات 

 ايعضبٞ يًعامل اؿناص١ٜ ايٓٗن١ ؼكل يهٞ ايعباص٠ م٤ٛ يف《 عك١ً سار ايتاصٜذ قضأ َٔ -37

 ................ ٍ وتاز رٜٛصاْت ٍٚ آلصا٤ طبكا ايٛعطٞ بايعقٛص نإ نُا

 االَٔ ٚؼكل ايغٝاعٞ االعتكضاص             O              باملغؤي١ٝ ايؾعٛص ت١ُٝٓ  

 ايقاؿ١                         ايكزٚات إبضاط O                   ايتعقب عٔ االبتعار 

 سٝح املًو ٚأعُاٍ ايغٝاع٢ ايٛمع ؾ٢ األربا٤ اصا٤ ايكزمي١ َقض ؾ٢ ايغٝاع٢ االرب ٜتٓاٍٚ"  -38

 ْٚكز ٖذّٛ قٌ ايؿضعٕٛ نإ:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢"  يًٓكز َٛمعًا اسٝاًْا املًو ٜهٕٛ

 .....خالٍ

 ايجا٢ْ                   األْتكاٍ عقض 

  ٚايعؾضٜٔ ايغارع١ االعض٠ عٗز 

 ايعؾضٜٔ االعض٠ عٗز.                

  ايجا١ْٝ عؾض٠  االعض٠ عٗز 

 ..............ايعقٛص ألسزاخ ٜٓتُٞ ملقض ايعال بٔ عُضٚ ايكا٥ز ؾتح -39

 ايكزمي١                              Oايٛعط٢                          O املعافض٠                     O اؿزٜج١ 

 ............... ٜربط ايغضق١ َٔ ٜٓاٜض ثٛص٠ خالل املقضٟ املتشـ عٔ املقضٟ ايؾعب مجٛع رؾاع  -41

 باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص ت١ُٝٓ                     O ايتعقب عٔ االبتعار  

 ٚايعع١ ايعرب٠ اعتدالل                  O   اؿغ١ٓ ايكز٠ٚ إظٗاص 

 ................ ظاٖض٠ ٚاْتؾاص أٚصٚبا قاص٠ يف ٚايتدًـ اؾٌٗ باْتؾاص ٚثٝك١ عالق١ ٖٓاى -41

 ٕٜٛايز                      Oايتبع١ٝ                         O اإلقطاع                               O ايتعقب 

 ............. ايعقٛص خالٍ اؿزٜج١ َقض ٚاْؾٞ َقض سهِ عًٞ قُز تٛيٞ -42

        ٞايٛعط           O اؿزٜج١                          O املعافض ايتاصٜذ                        Oايكزمي١ 

 ،.............. باؾٛاْب االٖتُاّ َٓٗا تغتٓتر سٓٝؿ١ أبٛ أقٛاٍ َٔ(  عك١ً طار ايتاصٜذ قضأ َٔ) -43

             االدتُاع١ٝ                          O  ايز١ٜٝٓ                    

 ايؿهض١ٜ                                         O االقتقار١ٜ 

 .............. ٜٚع٢ٓ ايتاصٜذ رصاع١ أٖزاف َٔ ٖزف ايتعقب عٔ االبتعار -44

 املٛاقـ           سٝار١ٜ                         Oاألْا١ْٝ            عٔ االبتعار 

  اآلخضٜٔ            تكزٜض                      O املقاحل ع٢ً اؿضل 

 أ١ُٖٝ ٜربط اإلعالٕ ٚعا٥ٌ َٔ ٚغريٖا ايتًؿاط ؽاؽات عًٞ األْبٝا٤ ققك بعضض ايزٚي١ اٖتُاّ -45

 ............. خالٍ َٔ ايتاصٜذ رصاع١

 باملغؤٚي١ٝ ايؾعٛص           Oايعرب اعتدالل          Oايقاؿ١ ايكز٠ٚ إبضاط         O ايتعقب عٔ ايبعز 
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 تؤنز ايغابك١ ايعباص٠ "  ٚاسز٠ أٚيػ٘ ٚاسز عٓقض أٚ ٚاسز٠ سناص٠ ٜز ع٢ً ٜكـ مل ايعامل  '' -46

 .......... ع٢ً

 ايتاصى١ٝ       ايؾدقٝات َٔ ايقاؿ١ ايكز٠ٚ إبضاط    O ايغابك١ األَِ تاصٜذ َٔ ايعرب اعتدالل 

 اجملتُع َهاعب ع٢ً ٚاؿؿاظ باملغؤٚي١ٝ ايؾعٛص    O ايتعقب      عٔ االبتعار 

 ................... د١ٗ َٔ دا٤ت اؿزٜج١ األٚصب١ٝ اؿناص٠ عًٝٗا قاَت اييت األعاع١ٝ ايٓٛا٠ -47

 اؾٓٛب                        Oايؾضم          O                         ايػضبO  ٍايؾُا 

 بعنٗا ػُع ثِ ايطعاّ عٔ عجا ٚايرتساٍ ايتٓكٌ سٝا٠ ٜعٝؾٕٛ َتؿضق١ أعضا ايبؾض نإ》 -48

 ................ عًٞ ايعباص٠ تًو تٓطبل《 ايطبٝع١ فعٛبات ملٛاد١ٗ بزا١ٝ٥ فػري٠ مجاعات يف

 ايتاصٜذ قبٌ َا عقٛص            O                         ايكزمي١ ايعقٛص             

 ايٛعطٞ ايعقٛص        O                                    اؿزٜج١ ايعقٛص 

 ............ ٖٛ ايعٓافض َٔ املدتًـ ايعٓقض -49

 ايكزمي١               َقض سناص٠O             ايضاؾزٜٔ بالر سناص٠         

 ايْٝٛإ بالر سناص٠                O                 ؾاصؼ بالر سناص٠ 

 ................. ايعقٛص يف ميهٔ َا أعٌٗ اؿناصٟ ايتٛافٌ أفبح -51

 ايكزمي١             O           ٞايٛعط            O                                 اؿزٜج١ Oاملعافض٠ 

 ...... ٚاملعٟٓٛ املارٟ اؾاْب بني ايتٛاطٕ َٔ قزص أنرب ؼكٝل اعتطاعت اييت اؿناص٠ -51

 ايؿاصع١ٝ اؿناص٠                        Oاؿزٜج١ األٚصب١ٝ اؿناص٠  

 ايؿضع١ْٝٛ                      اؿناص٠O اإلعال١َٝ اؿناص٠ 

 باؾٛاْب ........... باالٖتُاّ اؿزٜج١ ايتاصى١ٝ ايعقٛص اتغُت -52

          ايز١ٜٝٓ             O االقتقار١ٜ                           O ١ٝايغٝاع                             O  االدتُاع١ٝ 

 نٌ متاٜظت سيو ٚع٢ً قزميًا اؿناصٟ تضاثٗا ايؾعٛب ٚتباريت اإلْغا١ْٝ اؿناص٠ ْؾأت -53

 .......سناص٠ بـ ...

 املتُٝظ            اؾػضاؾ٢ َٛقعٗاO                      ٚعكا٥زٖا ٚتكايٝزٖا عاراتٗا 

 االقتقارٟ ْؾاطٗا                      O                      ٌاؿناصات َٔ غريٖا َع ايتٛاف 

 ............... ايعقٛص َالَح َٔ ايعامل ايٞ ايقني َٔ نٛصْٚا ؾريؼ اْتؾاص -54

 املعافض ايتاصٜذ              O اؿزٜج١ ايعقٛص              Oايكزمي١ ايعقٛص               Oايٛعطٞ ايعقٛص 

 ........... ٜٛمح بإْكاس َعبز ابٛ مسبٌ َٔ ايػضم َٔ َٝاٙ ايغز ايعاىل  املقضٜني اٖتُاّ -55

 اجملتُع              َهاعب ع٢ً ٚاؿضل باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص 

 ايغابك١ األَِ تاصٜذ َٔ ايعرب اعتدالل 

 ايتاصى١ٝ ايؾدقٝات َٔ ايقاؿ١ ايكز٠ٚ إبضاط                    

 ايغابك١ األَِ بزٚص االعرتاف 
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 ايعقٛص.......... خقا٥ك َٔ اؿضاصٟ االستباؼ ٚظاٖض٠ األٚطٕٚ تأنٌ طبك١ ظاٖض٠ -56

          ايكزمي١                  Oايٛعط٢                     O                املعافض٠O            اؿزٜج١ 

 ......... ايعقٛص يف ٚمٛسا أنجض سيو ٚنإ ايعقٛص َض عًٞ ايغٝاع١ٝ باؿٝا٠ ايزٜٔ صبط مت -57

 ٞايٛعط         O              املعافض٠               O                             ايكزمي١O اؿزٜج١ 

 ............ ٖٞ يًشناص٠ ٍٚ ٜٛصاْت َؿّٗٛ عٔ تعبريا ايتاصى١ٝ املٛصثات أنجض -58

 ٍخؿضع املًو متجا                 O  ٚاالٚرٜغ١ إاليٝاس٠             O              األعاطري Oاالٚعرتانا 

 .. خالٍ َٔ سيو ٜٚتنح اؿزٜج١ ايعقٛص ؾ٢ سزثت ايت٢ األسزاخ بعض املعافض ايتاصٜذ عاجل -59

 ايكُض                         عطح ع٢ً اإلْغإ ٖبٛطO    ايع١ًُٝ ٚاإلخرتاعات املعًَٛات١ٝ ايجٛص٠ 

 األعتعُاص                   َٔ ايتشضص سضنات ظٗٛصOاؿزٜج١ ايتهٓٛيٛدٝا 

 ............ ايعقٛص خالٍ ايقًٝب١ٝ اؿُالت جملٞ اإلعالَٞ ايعامل تعضض -61

              ٞايٛعط O    اؿزٜج١                O                    ايكزمي١O املعافض ايتاصٜذ 

 ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢''  إهاب٢ ٚبعنٗا عًب٢ بعنٗا َتٓٛع١ بأسزاخ املعافض ايتاصٜذ سؿٌ  '' -61

 ............... إىل املعافض ايتاصٜذ ؾ٢ اـطري٠ األَضاض تؿؾ٢ ٜضدع:  ايغابك١

 ٚايجا١ْٝ                 األٚىل ايعامل١ٝ اؿضٚبO              اؿزٜج١ االخرتاعات بعض 

 االعتعُاص                               َكا١َٚ                              O ايغها١ْٝ ايظٜار٠ 

 إٔ ميهٓٓا》 ايٓاؼ بٗا يٝكتزٟ ايقاؿ١ ايتاصى١ٝ ايكزٚات إبضاط ايٞ ايتاصٜذ أ١ُٖٝ تضدع -62

 ................ بابضاط اإلعال١َٝ املؤعغات اٖتُاّ خالٍ َٔ هلِ س١ٝ قز٠ٚ اؿاي١ٝ يألدٝاٍ ْٛؾض

 ايع١ًُٝ اإللاطات                                                                    Oٞايز١ٜٝٓ ايٓٛاس  

 ٚايز١ٜٝٓ ايع١ًُٝ املها١ْ سات ايؾدقٝات                Oايغٝاع١ٝ األٚماع 

 ............... يف تتُجٌ اؿناصٟ االعتكضاص ؾرتات أقٌ -63

 ايكزمي١ ايعقٛص             O ايٛعطٞ ايعقٛص               O اؿزٜج١ ايعقٛص           O املعافض ايتاصٜذ 

 ........... ؾ٢ املػٍٛ ٜز ع٢ً ٚاْٗاصت ايعباع١ٝ ايزٚي١ تؿههت -64

 ايٛعط٢              ايعقٛصOايكزمي١               ايعقٛصO اؿزٜج١          ايعقٛص     O املعافض ايتاصٜذ 

 ................ يًعقٛص ممٝظ٠ مس١ أعرتايٝا ايٞ نٛى داميػ ايربٜطاْٞ ايضساي١ ٚفٌ -65

             ايكزمي١O اؿزٜج١               Oٞايٛعط               Oاملعافض٠ 

 ..................يف ايتاصٜذ رصاع١ َٔ اإلْغإ اعتؿار٠ ع٢ً املزْٞ اجملتُع َٓعُات ٚدٛر ٜزٍ -66

 ايتعقب                     عٔ االبتعار      Oايعرب اعتدالل 

 ايقاؿ١                 ايكز٠ٚ إبضاطO      باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص ت١ُٝٓ 

 .............. يف ٜتُجٌ ايكزمي١ ايعامل سناصات بني قٟٛ اال ايتُاثٌ ٚد٘ -67

 ٍاملٓاخ               اعتزاO               اإلْغإ نؿاح                   O   ايغٛاسٌ ٚدٛر                O   األْٗاص 

 ............... ؾ٢ ايطاق١ ع٢ً املعتُز٠ اآلالت إعتدزاّ بزأ -68

 ايكزمي١               ايعقٛصO ايٛعط٢           ايعقٛصO  اؿزٜج١             ايعقٛصO    املعافض ايتاصٜذ 
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 ٖشا ٚنإ ايتذاص٠ اطرٖاص يف َِٗ هلا ناْت ٚاييت ايكزمي١ ايغٜٛػ قٓا٠ عؿض َقض قاَت -69

 .............. يف ايععِٝ اؿزخ

 اؿزٜج١ ايعقٛص                      O   املعافض ايتاصٜذ             

 ايكزمي١         ايعقٛص              O  ايٛعط٢ ايعقٛص 

 ............. ؾ٢ سناص١ٜ إلْتهاع١ أٚصٚبا تعضمت -71

 ايٛعط٢ ايعقٛص              O  ايكزمي١               ايعقٛصO املعافض           ايتاصٜذO  اؿزٜج١ ايعقٛص 

 َع اؿناصٟ ايتٛافٌ ؼكٝل يف اهلاَؾٞ املٛقع سات ايزٍٚ عًٞ عًبا اؾػضايف املٛقع أثض -71

 ................ ايعقٛص يف سيو عًٞ تػًبت ٚيهٓٗا اآلخضٜٔ

 ايكزمي١             O ٞايٛعط            O             اؿزٜج١O  املعافض٠ 

 .......... أ١ُٖٝ تربط ايقًٝبٝني مز األٜٛبٞ ايزٜٔ فالح ٚبطٛالت االٜٛب١ٝ ايزٚي١ َطايع١ -72

 ٚايععات     ايعرب اعتدالل            O   باملغ٦ٛي١ٝ ايؾعٛص ت١ُٝٓ  

 ايتعقب                 عٔ االبتعار      O  ايقاؿ١ ايكز٠ٚ إبضاط 

 ..... ايٞ تعٛر اإلبزاع عًٞ ٚايعضام َقض سناصتٞ قزص٠ ؾإٕ رٜٛصاْت ٌٜٚ ْعض١ٜ خالٍ َٔ -73

 ٚاملٛاصر اإلَهاْات ٚؾض٠            O اـٛف َٔ ايتشضص           Oاآل١َٓ ايب١٦ٝ            O اؾٝز ايتدطٝط 

 ظٗض ايشٟ ايتاصىٞ اؿزخ ْعضى ٚد١ٗ َٔ(  اؿناصات ْٚؾا٠ األَٔ اعتكضاص بني عالق١ ٖٓاى) -74

 .............. ٖٛ اؿناصٟ ايتكزّ يعضق١ً ٚارٟ املعافض٠ بايعقٛص

 ٚايتهٓٛيٛد١ٝ املعًَٛات١ٝ ايجٛص٠                O ايب١٦ٝ تًٛخ  

 ٞاألَضاض                                 تؿؾO                  املزَض٠ ايعامل١ٝ اؿضٚب 

 ايعباص٠ تزيٓا》 ايعكا٥ز١ٜ ٚاـقٛف١ٝ ايجكاؾ١ٝ باهل١ٜٛ غريٖا عٔ سناص٠ نٌ تتُٝظ -75

 ................ػٓب هب آلخضٜٔا َع اؿناصٟ ايتٛافٌ عٓز اْ٘ ايغابك١

 ايعًُٞ                      ايتكزّ َٔ االعتؿار٠O نًٝا األخض٣ اؿناصات تكًٝز  

 اإلهاب١ٝ باألؾهاص ايتأثض                          O املارٟ اؾاْب َٔ االعتؿار٠ 

 ٖشٙ تعين.. ايبؾض١ٜ عًٞ ؾنًٗا بعٝٓٗا يغالي١ ٚال بعٝٓٗا يًػ١ ٚال بعٝٓٗا ؿناص٠ تٛدز ال -76

 ............ املكٛي١

 األْا١ْٝ                        عٔ االبتعارO  اآلخضٜٔ تكزٜض                 

 يًُٛقـ                            سٝار١ٜO ايتكزّ عًٞ اؿضل 

 اؿناصٟ تكزَٗا ؼكٝل يف............. ايعقٛص َٔ اؿزٜج١ األٚصب١ٝ اؿناص٠ اعتؿارت -77

             ايكزمي١O ٞايٛعط              O                 اؿزٜج١O  املعافض٠ 
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 ؟

 سايٝا يف ايػضب  اؿناص١ٜ ايغٝطض٠تغتكض  (1

  يًشناص٠ املار١َٜٔ اؾٛاْب  ٚاملغاٚا٠ ٚايضمح١قِٝ ايعزٍ  ْؾضٜعز  (2

 ٚاالْغإ  باألبزاعايكٝاّ  ٠ينػٛط اؿٝا تعضم٘اثٓا٤  يإلْغإميهٔ  (3

 ٖٞ افٌ ايتاصٜذ  ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ايتاصٜذ ْتٛفٌ اىل إ  رصاع١َٔ خالٍ  (4

 اِٖ َا ميٝظ ايعقٛص ايٛعط٢ ؾتح بالر االْزيػ  (5

 يف ايتكزّ ٚايضقٞ يف ايعقٛص ايٛعط٢  طؿض٠سكل االْغإ  (6

 رؾٔ املٛت٢ اال يف ايعقٛص ايٛعط٢  ٠مل ٜعضف االْغإ عار (7

  21ايكضٕ اٍ  بزا١ٜايتاصٜذ املعافض يف  أٜبز (8

  اؿزٜج١ٜعز االستالٍ االٜطايٞ يًٝبٝا اسز َالَح ايعقٛص  (9

  يًهتاب١االْغإ  ١ يف َعضؾ اؿناص٠ظٗٛص  بزا١ٜ تعز (11

  يًشناص٠ املار١ٜايطب َٔ اِٖ اؾٛاْب  (11

 َٔ َضاسٌ اْتكاٍ ايتٝاص اؿناصٟ  ايجا١ْٝ املضس١ً ايْٝٛا١ْٝ اؿناص٠ ًتَج (12

 يف ايعقٛص ايٛعط٢ ايعبار٠االْغإ يف بٓا٤ رٚص  أبز (13
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 ٚظٗض املار١ٜ سايت٘ ع٤ٛ بغبب ايجكاؾ١ ْٚؾض ايهتاب١ تعًِٝ عٔ عادظا ايكزِٜ املقضٟ ٜكـ مل  -1

 .............. خالٍ َٔ بٛمٛح سأيو

           ايربرٜات              O  االٚعرتانا                          O  ِايتُا٥                          Oايٓكٛـ 

 ............ ايزق١ إىل تؿتكض ايت٢ اؿناصات رصاع١ َقارص َٔ -2

        األٚعرتانا                                                          O ٚاملغهٛنات            ايٓكٛر 

   ايؿالعؿ١                  نتابات                               Oاملؤصخني نتابات 

 ........... خالٍ َٔ ايضاؾزٜٔ بالر يف اؿناص٠ َعاٖض٠ عًٞ ايتعضف ميهٔ -3

 ايؾعضا٤                 نتاباتO              االعاطريO  ايؿالعؿ١     نتابات          Oايؾعضا٤ نتابات 

 األعض٠ عقض يف املقض١ٜ ايز١ٜٝٓ اؿٝا٠ خقا٥ك ايتعضف خالي١ َٔ ميهٔ ايشٟ املقزص -4

 ........ ٖٛ... ايجا١ْٝ

 ْعضَض فال١ٜ                O املغهٛنات ٚ ايٓكٛر                  O                االٚعرتاناO بايضَٛ سذض 

 ......... خالٍ َٔ ايكزمي١ ملقض اؿناص١ٜ اؾٛاْب َٔ ايعزٜز ع٢ً ايتعضف ميهٔ ال -5

 ْعضَض املًو فال١ٜ              O               االٚعرتاناO ٚاملغهٛنات ايٓكٛر                 Oبايضَٛ سذض  

 .......... ظٛاْب ٜضتبط ٚاملغهٛنات ايٓكٛر ع٢ً ايضعَٛات رقت -6

 ادتُاع١ٝ             O         اقتقار١ٜ                O      عٝاع١ٝ                  O ؾ١ٝٓ 

 االت١ٝ ............... ايعٓافض َٔ املدتًـ ايعٓقض سزر -7

 ٌٝايتُاث                               O                االٖضاَاتO املَٛٝاٚات                    O ِايتُا٥  

 ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ عٔ اؿناص١ٜ اؾٛاْب َٔ ايهجري ع٢ً ايتعضف يف بايضَٛ سذض اؾار -8

 .................... اؾٛاْب َاعزا

 ايغٝاع١ٝ                O                  ايز١ٜٝٓ Oايعغهض١ٜ                     O االقتقار١ٜ  

 ٚيهٓ٘ املقض١ٜ اؿناص٠ دٛاْب َٔ ايهجري االخباص متشٝك نتاب٘ يف ٖريٚرٚت تٓاٍٚ -9

 ..................... اؾاْب اغؿٌ

                   ٟاالقتقارO ْٞايعُضا                 O ٞايغٝاع                       O  اؾػضايف  

 ........ باملٛمٛع١ٝ نتابات٘ اتغُت األت١ٝ ايؾدقٝات َٔ اٟ -11

 َٖٛريٚؼ            O  عكضاط                  O اٚطٚصٜػ                       O َٕٛاْٝت 

 ........ اىل متاز املتٛعط ايبشض دظص تاصٜذ عٔ ايٓٛاسٞ َٔ نجري ع٢ً يًتعضف -11

 بايضَٛ سذض                         Oايؾعضا٤ نتابات                        

                      االٚعرتانا O ٚاملغهٛنات ايٓكٛر  
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 ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ عٔ ايتاصى١ٝ املقارص َٔ ْٛع َِٗ اهار يف رٚص ايٌٓٝ يٓٗض نإ -12

 ......... ظٗٛص يف ايٓٛع ٖشا متجٌ

 املؤصخني                       نتاباتO ايٓكٛـ                O  االٚعرتانا                      O ايٓكٛر  

  اىل ...... بايضدٛع ٚسيو ايكزمي١ اؿناصات يف ايٓكٛر ب٘ ظٗضت ايشٟ ايظَٔ ع٢ً ايتعضف ميهٔ -13

 فٓعٗا                             يف املغتدز١َ اـاَاتO عًٝٗا املٓكٛـ ايغٝاعٞ ايضَظ 

 ٕب٘                                      عًٝٗا عجض ايشٟ املهاO   املًٛى  ٚاؿهاّ فٛص 

 .......... اىل ْضدع ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ عٔ ايعُضا١ْٝ اؾٛاْب بعض ع٢ً يًتعضف -14

 االخباص         متشٝك نتاب                            O اٜربؼ بضر١ٜ                    

            املغهٛنات                                             O ْعضَض املًو فال١ٜ  

 .......... ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ عٔ رقٝك١  َعًَٛات ع٢ً ؼتٟٛ األت١ٝ املقارص َٔ اٟ -15

                     ايربرٜاتO ايٓكٛر                 O                       االعاطريO االٚعرتانا  

 ........ ايكزِٜ ايٓٗضٜٔ َا بني بالر تاصٜذ رصاع١ يف عًٝٗا اعتُز اييت املقارص اِٖ َٔ -16

 َاْٝتٕٛ                                  نتاباتO  ٚألٚرٜغ١ اإليٝاس٠  

 ايطٛؾإ قق١                                     O   االخباص متشٝك نتاب  

 ............. األت١ٝ ايعٓافض َٔ املدتًـ ايعٓقض سزر -17

 اـاَغ١                                 ايؿضع١ْٝٛ األعض٠O ايضابع١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠ 

 ايغارع١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠   O                                    ايجايج١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠

 ايتاصٜذ يزصاع١ ثا١ْٜٛ َقارص نًٗا األعاطري إىل باالماؾ١ ٚايؾعضا٤ ايؿالعؿ١ نتابات تعترب -18

 ............ سيو ٜٚضدع يألسزاخ َعافض٠ تهٕٛ قز اْٗا صغِ

 ٚاملٛمٛع١ٝ                        بايزق١ متٝظٖا 

 ٚاالبتهاص يًدٝاٍ اؾتكارٖا 

 ايبالغ٢                   األعًٛب ع٢ً اعتُارٖا 

 ايب١٦ٝ َع االْغإ تؿاعٌ اْتاز َٔ نْٛٗا 

 ............. عًٞ االعتُار ٜؿنٌ ؾا١ْ اإلغضٜك١ٝ اؿناص٠ رصاع١ عٓز -19

 ايطٛؾإ قق١              O            االٚرٜغا االيٝاس٠                     O               اآلثاصO  األعاطري 

 َقض يف اجملاالت َٔ ايعزٜز اطرٖاص تٛمح ٚاييت  اٜربؼ بضر١ٜ) ٜٛمح اَاَو ايشٟ ايؾهٌ -21

 .......... أ١ُٖٝ ايكزمي١

 ٚايقٓاع١ ايطب                      

   ٚايظصاع١ اهلٓزع١  

 ٚايقٓاع١                ايؿٝظٜا٤ 

  ٚايقٓاع١ ايظصاع١ 

 

 



 

 

 

 

11 

 ......... خالٍ َٔ ايكزمي١ ملقض اؿناص١ٜ اؾٛاْب َٔ ايعزٜز ع٢ً ايتعضف ميهٔ ال -21

 ْعضَض املًو فال١ٜ              O               االٚعرتاناO ٚاملغهٛنات ايٓكٛر                 Oبايضَٛ سذض  

 .......... ظٛاْب ٜضتبط ٚاملغهٛنات ايٓكٛر ع٢ً ايضعَٛات رقت -22

 ادتُاع١ٝ             O         اقتقار١ٜ                O      عٝاع١ٝ                  O ؾ١ٝٓ 

 االت١ٝ ............... ايعٓافض َٔ املدتًـ ايعٓقض سزر -23

 ٌٝايتُاث                 O                االٖضاَاتO املَٛٝاٚات                    O ِايتُا٥  

 ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ عٔ اؿناص١ٜ اؾٛاْب َٔ ايهجري ع٢ً ايتعضف يف بايضَٛ سذض اؾار -24

 .................... اؾٛاْب َاعزا

 ايغٝاع١ٝ                O                  ايز١ٜٝٓ Oايعغهض١ٜ                     O االقتقار١ٜ  

 ٚيهٓ٘ املقض١ٜ اؿناص٠ دٛاْب َٔ ايهجري االخباص متشٝك نتاب٘ يف ٖريٚرٚت تٓاٍٚ -25

 ..................... اؾاْب اغؿٌ

                   ٟاالقتقارO ْٞايعُضا                 O ٞايغٝاع                       O  اؾػضايف  

 ........ باملٛمٛع١ٝ نتابات٘ اتغُت األت١ٝ ايؾدقٝات َٔ اٟ -26

 َٖٛريٚؼ            O  عكضاط                  O اٚطٚصٜػ                       O َٕٛاْٝت 

 ........ اىل متاز املتٛعط ايبشض دظص تاصٜذ عٔ ايٓٛاسٞ َٔ نجري ع٢ً يًتعضف -27

 بايضَٛ سذض               O ايؾعضا٤ نتابات                O           االٚعرتانا  O ٚاملغهٛنات ايٓكٛر  

 ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ عٔ ايتاصى١ٝ املقارص َٔ ْٛع َِٗ اهار يف رٚص ايٌٓٝ يٓٗض نإ -28

 ......... ظٗٛص يف ايٓٛع ٖشا متجٌ

 املؤصخني                       نتاباتO ايٓكٛـ                O  االٚعرتانا                      O ايٓكٛر  

  اىل ...... بايضدٛع ٚسيو ايكزمي١ اؿناصات يف ايٓكٛر ب٘ ظٗضت ايشٟ ايظَٔ ع٢ً ايتعضف ميهٔ -29

 فٓعٗا                             يف املغتدز١َ اـاَاتO عًٝٗا املٓكٛـ ايغٝاعٞ ايضَظ 

 ٕب٘                                      عًٝٗا عجض ايشٟ املهاO   املًٛى  ٚاؿهاّ فٛص 

 .......... اىل ْضدع ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ عٔ ايعُضا١ْٝ اؾٛاْب بعض ع٢ً يًتعضف -31

 االخباص                 متشٝك نتاب         O اٜربؼ بضر١ٜ                    

       املغهٛنات                                      O ْعضَض املًو فال١ٜ  

 .......... ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ عٔ رقٝك١  َعًَٛات ع٢ً ؼتٟٛ األت١ٝ املقارص َٔ اٟ -31

               ايربرٜات                       O ايٓكٛر                 O                       االعاطريO االٚعرتانا  

 ........ ايكزِٜ ايٓٗضٜٔ َا بني بالر تاصٜذ رصاع١ يف عًٝٗا اعتُز اييت املقارص اِٖ َٔ -32

 َاْٝتٕٛ                                  نتاباتO  ٚألٚرٜغ١ اإليٝاس٠  

 ايطٛؾإ قق١                                     O   االخباص متشٝك نتاب  

 ............. األت١ٝ ايعٓافض َٔ املدتًـ ايعٓقض سزر -33

 اـاَغ١                                ايؿضع١ْٝٛ األعض٠O ايضابع١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠ 

 ايجايج١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠                                    O   ايغارع١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠ 
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 ميهٓٓا األٚي١ٝ املقارص خالٍ َٔ ايجايج١ ايؿضع١ْٝٛ األعض٠ عقض ًَٛى تاصٜذ رصاع١ اصرْا إسا -34

 ............... بـ االعتعا١ْ

 إٜضؼ              بضر١ٜO ْعضَض                فال١ٜO بايضَٛ                   سذضOَٖٛريٚؼ نتابات 

 َٔ ايتاصى١ٝ ايعقٛص ٚؼزٜز ايكزمي١ اؿناصات رصاع١ ع٢ً تغاعز ٚاملغهٛنات ايٓكٛر -35

 ...... خالٍ

 عًٝٗا املٓكٛؽ١ املًو فٛص٠                          O        عًٝٗا املضع١َٛ ٚاألؽهاٍ ايضَٛط 

 ايع١ًُ                         َٓٗا املقٓٛع املار٠             O  املٛدٛر٠ ايضعَٛات رق١ 

 ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢ " ايتاصٜذ يهتاب١ األٚي١ٝ املقارص أسز ايكزَا٤ املؤصخني نتابات تعز"   -36

 .............. ٢ٖ املؤصخ بٗا ٜتش٢ً إ هب ايت٢ األعاع١ٝ ايقؿ١: 

           اؿُاؼO                              ايٛط١ٝٓO                            املٛمٛع١ٝO املٗاص٠ 

 َٔ ؾضع١ْٝٛ أعض٠ أٍٚ ٚتأعٝػ َضنظ١ٜ سه١َٛ ؼت َقض تٛسٝز تؿافٌٝ رصاع١ ميهٔ -37

 ........ خالٍ

 إٜضؼ             بضر١ٜO            املغهٛناتO                         األٚعرتاناO بايضَٛ سذض 

  عقض عٔ املعًَٛات مجٝع يف املعاْا٠ تعٗض ٚيهٔ ايكزمي١ املقض١ٜ ايعقٛص رصاع١ املُهٔ َٔ -38

 ايكزمي١               ايزٚي١O ايتاصٜذ قبٌ َا               O     ٍاألٍٚ يالْتكا                O املتآخض 

 ................ متجاٍ بايضَٛ سذض تٓاٚهلا اييت ايتُاثٌٝ أؽٗض َٔ -39

 ايجايت ؼتُػ                O      ٛاهلٍٛ أب                  O                    ايهاتب Oايجاْٞ صَغٝػ 

 ............. املقضٜني َعضؾ١ عًٞ اٜربؼ بضر١ٜ تزٍ -41

 ايٛقا٥ٞ              ايطب Oايطب يف ايتدقك             O ايبٝطضٟ ايطب             O ايطبٝعٞ ايعالز 

 ........... َٔ ملقض استالهلا أثٓا٤ ايؿضْغ١ٝ اؿ١ًُ عًُا٤ ٚمع٘ ايش٣ َقض ٚفـ نتاب ٜعترب -41

 ايجا١ْٜٛ            املقارصO     ايؿالعؿ١             نتاباتO األٚي١ٝ                 املقارصOاألثض١ٜ ايٓكٛـ 

 ...بـ ٚاؿناص١ٜ ٚاالقتقار١ٜ ايغٝاع١ٝ يًُعًَٛات َقزصًا تعز ٚايت٢ ايؾعضا٤ نتابات تتقـ -42

                 املٛمٛع١ٝ        O                    املبايػ١O                       ايقزمO                ايزق١ 

 االعتُار ميهٓو ايؿضع١ْٝٛ مبقض ايقش١ فاٍ يف ايتكزّ عٔ رقٝك١ َعًَٛات مجع أصرت اسا -43

 ............ عًٞ

 ايٓكٛـ                 O   ايطب فاٍ يف ايع١ًُٝ املضادع               O ايربرٜات             O االٚعرتانا 

  ٚايؾضا٤ ايبٝع سضن٘ يف.............. َٔ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ اعتؿار -44

                   ايربرٜات Oاالٚعرتانا                   O               ايٓكٛـOاملغهٛنات ايٓكٛر 

 أَض سٝح املزصز اهلضّ بٓا٤ مت عٗزٙ ٚيف ايؿضع١ْٝٛ ايجايج١ األعض٠ يف ايجاْٞ ايؿضعٕٛ طٚعض،،ٖٛا) -45

 مت اْ٘ املتٛقع َٔ(  ايتاصٜذ عضؾ٘ َا أمدِ َٔ سذضٟ بٓا٤ أٍٚ ٜٚعز ببٓا٥٘ اقتب املٗٓزؼ طٚعض

 .................. َٔ املعًَٛات تًو عًٞ اؿقٍٛ

 ْعضَض فال١ٜ                                 O املغهٛنات ايٓكٛر                

              االٚعرتانا                        O بايضَٛ سذض 
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 ............. ايكزِٜ ايعضام بالر سناص٠ رصاع١ َقارص أِٖ َٔ -46

 َٖٛريٚؼ       نتابات    O ٖريٚرٚت             نتاباتO ايطٛؾإ              قق١Oايتاصى١ٝ ايربرٜات 

 رصاع١ ؾ٢ تغاِٖ إٔ ميهٔ األعالّ ٚعا٥ٌ بٗا تطايعٓا ايت٢ اؿزٜج١ االثض١ٜ ايهؾٛف -47

 ..... َجٌ أٚىل نُقزص اؿناصات

         األعاطريO ايؾعضا٤                  نتاباتO  ايؿالعؿ١              نتاباتOٌٝاملَٛٝاٚات ٚ ايتُاث 

 ..... رصاع١ عٓز َٓٗا االعتؿار٠ ميهٔ ٚاييت ( َٝٓا) ْعضَض فال١ٜ ٜٛمح اَاَو ايشٟ ايؾهٌ -48

 ايكزمي١ املقض١ٜ ايعُاص٠  

 ايكزمي١ املقضٟ ايكتاٍ ٚؾٕٓٛ أعايٝب  

 ايكزمي١ املقض١ٜ ايظصاع١ 

 ايكزمي١ املقض١ٜ ايجكاؾ١ 

   ٚاتنح ايكزَا٤ املقضٜني يز٣ املٗين ايتدقك ظٗض -49

 ............... خالٍ َٔ سيو

 ٚاملغهٛنات           ايٓكٛرO                     االٚعرتانا       O       ايربرٜات              Oايٓكٛـ 

 .......... اُْٗا ؾ٢ إٜضؼ بضر١ٜ َع أٚط ٚصٜػ ٚ إٜظٜػ قق١ تتؾاب٘ -51

 َٔ األٚي١ٝ                                                   املقارصO  َٔ ايجا١ْٜٛ املقارص 

 ٕايطب                عٔ َعًَٛات ع٢ً ؼتٜٛاO     ٕايكزِٜ َقض تاصٜذ ؽك َعًَٛات ٜتٓاٚال 

 ؾإْو األفٌٝ ايؾعيب ايرتاخ عًٞ اعتُارا املقض١ٜ اؿناص٠ دٛاْب عًٞ تتعضف إ أصرت اسا -51

 ............... خالٍ سيو َٔ تتُهٔ

 ايؾعضا٤            نتاباتO األعاطري                 O  ايؿالعؿ١ نتابات               O ايؾعضا٤ نتابات 

 ،،تزٍ ٚقتٗا ايهتاب١ َعضؾ١ عزّ صغِ االعضات قبٌ َا عقض ًَٛى أمسا٤ بايضَٛ سذض تٓاٍٚ -52

 ................ بايضَٛ سذض إٔ عًٞ ايعباص٠

 ٕسزٚث١                    ٚقت سزخ نٌ ٜٓكؿ نا 

  ايهتاب١ َعضؾ١ بعز أسزاث٘ ْكؾت  

 ٍٚيًُقضٜني االدتُاع١ٝ اؿٝا٠ تٓا                        

  عبل مما ؽ٧ ال 

 ............. ايٓٛاسٞ يف االٚعرتانا َٔ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ اعتؿار -53

 ٚايؿ١ٝٓ                       ايع١ًُٝ             O ٚايؿ١ٝٓ االقتقار١ٜ  

 ٚايجكاؾ١ٝ االقتقار١ٜ                   O    ٚايز١ٜٝٓ االدتُاع١ٝ 

 ................. ايبالر بٗا متض اييت يًعضٚف طبكا َٓٗا املقٓٛع١ َارتٗا تتػري اييت األٚي١ٝ املقارص َٔ -54

 اآلثاص                Oايػا٥ض٠ ايٓكٛـ                  O االٚعرتانا                    O املغهٛنات ٚ ايٓكٛر 

 تؿٛم عًٞ ريٌٝ.............. تعترب ٚيهٔ ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ رصاع١ َقارص تعزرت -55

 ايقٓاع١ يف ايكزِٜ ايعامل عًٞ املقضٟ

 ايربرٜات                           O االٚعرتانا                          O ِايتُا٥                        O  ايٓكٛـ 
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 ٚاالقتقار١ٜ ايغٝاع١ٝ اؾٛاْب سٝح َٔ ايْٝٛإ بالر يف اؿناص٠ ظاٖض٠ عًٞ ايتعضف ميهٔ -56

 ................، خالٍ َٔ

 ايؾعضا٤ نتابات                                         O األعاطري                 

 ايؿالعؿ١             نتابات                       O   ايؾعضا٤ نتابات 

 .............. عًٞ ايربرٟ ٚصق١ عًٞ اٜربؼ بضر١ٜ نتاب١ تزٍ -57

 ايربرٟ                                       ٚصم تٛاؾضO                 ايكزَا٤ املقضٜني عٓز ايطب أ١ُٖٝ  

 ايربرٟ ٚصم عًٞ ايهتاب١ عٗٛي١                    O        ايربرٟ ٚصق٘ عًٞ اؿقٍٛ عٗٛي١ 

 ....... ٚ ايهتاب١ ميهٔ نٛع١ًٝ االٚعرتانا ايكزَا٤ املقضٜني اعتدزاّ بني عالق١ ٖٓاى -58

 ايكزمي١                      َقض يف ايقٓاع١ اطرٖاص 

  ّايربرٟ ْبات تٛاؾض عز  

 ايبالر                          يف ايغٝاع١ٝ األسٛاٍ ع٤ٛ 

  ِٝايكزمي١ َقض يف ايطبكٞ ايتكغ 

 َٔ ايكزمي١ ايعقٛص ؾ٢ يًزٍٚ ايغٝاع١ٝ اؿاي١ رصاع١ ؾ٢ ٚاملغهٛنات ايٓكٛر ّاعتدزا -59

 ............... خالٍ

 ِعًٝٗا                  املٛدٛر اـتO َٓٗا املقٓٛع اـاّ املار٠ 

 ٕايع١ًُ                                ٚطO   ايٓكٛر َٓ٘ املقٓٛع املعزٕ ْكا٤ رصد١ 

 سال ناْت اييت االٚعرتانا سيو أَج١ً َٚٔ املقض١ٜ اؿناص٠ يزصاع١ األٚي١ٝ املقارص تعزرت -61

 ......... ملؾه١ً

 ع١ًُٝ                           Oادتُاع١ٝ                O     عٝاع١ٝ                 O    اقتقار١ٜ 

 ............... إىل تؿتكز ايزصاع١ ٖشٙ هعٌ ايتاصٜذ رصاع١ ؾ٢ اآلثاص ع٢ً االعتُار -61

                  املعافض٠O                       ايقزمO                             ايزق١            O  ٍاـٝا 

 ايٓكٛر رصاع١ خالٍ َٔ ايكزمي١ يًشناصات ايجكاؾ١ٝ اؿٝا٠ ع٢ً ايتعضف ميهٔ -62

 ..... طضٜل عٔ ٚاملغهٛنات

 املًو                                   فٛص                O ايٓكٛر ع٢ً ايهتابات 

 ايٓكٛر                     َٓٗا املقٓٛع املار٠O عًٝٗا ٚايٓكٛـ ايضعّٛ رق١ 

 ............... ملؾه١ً ساًل ايؿضع١ْٝٛ َقض ؾ٢ األٚعرتانا ناْت -63

 عٝاع١ٝ                   O                     ر١ٜٝٓO                    ع١ًُٝO اقتقار١ٜ 

 .. أٖزاف يتشكٝل قزميًا املعز١ْٝ ٚاملغهٛنات يًٓكٛر ايعا١َ ايغًط١ أٚ ايزٚي١ ختِ نإ -64

 عٝاع١ٝ              O            عغهض١ٜO                             ر١ٜٝٓO اقتقار١ٜ 

 َٓٗا االعتؿار٠ ٚميهٔ اؿزخ ٚقٛع يظَٔ ٜٚٓتُٞ ْكؿ نتب اٚ َا نٌ ٢ٖ" األٚي١ٝ املقارص" -65

 األٚي١ٝ املقارص ٖشٙ َٔ االعتؿار٠ ميهٔ:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ يف"  ايكزِٜ ايتاصٜذ رصاع١ يف

 .......... عزا ايؿضعْٛٞ َقض تاصٜذ رصاع١ يف

            االٖضاَات                       O             ايٓكٛرO           إٜضؼ بضر١ٜ              Oبايضَٛ سذض 
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 االعتُار ٜؿنٌ ؾإْ٘ ايكزِٜ َقض تاصٜذ رصاع١ يف املؤصخني نتابات عًٞ االعتُار أصرت اسا -66

 ......... نتابات عًٞ

  ٕٛايغُٓٛرٟ                                َاْٝتO                      ٖريٚرٚت 

 املعافضٜٔ           املؤصخني نتابات        O    ٚاٚطٚصٜػ اٜظٜػ قق١ 

 ............ بإعتدزاَِٗ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ طبكٗا َكٛي١"  سٌ َؾه١ً يهٌ"   -67

        ايربرٜات             O                ايٓكٛـ O                         االٚعرتاناO        ِايتُا٥ 

 ............بـ االعتعا١ْ خالٍ َٔ ايؿضع١ْٝٛ َقض ًَٛى بعض أعُاٍ رصاع١ ميهٔ -68

 ٚاالٚرٜغ١        االيٝاس٠                             O االخباص              متشٝك نتاب 

 ايطٛؾإ            قق١                                   O إٜضؼ بضر١ٜ 

 ................. َٓش ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ تاصٜذ َعضؾ١ يف اآلثاص عًٞ االعتُار املؤصخني اعتطاع -69

 ايكزمي١              ايعقٛصO ايٛعطٞ ايعقٛص           O اؿزٜج١               ايعقٛصO املعافض٠ ايعقٛص 

 

 ؟

  ايزٚي١بني اؾضار  االدتُاع١ٝ ايعزاي١يتشكٝل  ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ اتغُت (1

  ايؿضع١ْٝٛملقض  اؿضب١ٝيف ايتعضف ع٢ً بعض اؾٛاْب  عاِٖ سذض بايضَٛ (2

  ايتع١ًُٝٝيف ناؾ٘ املضاسٌ  ايؿضع١ْٝٛنإ ٜتِ االعتُار ع٢ً اٚصام ايربرٟ يف َقض  (3

  اؿناصَٟٔ صٚاعب ْٗض ايٌٓٝ يف ايتٛثٝل  االعتؿار٠لح املقضٜني ايكزَا٤ يف  (4

  ايكزمي١ املقض١ٜ ايهتاب١ رصاع١املًو ْعضَض عٓز  فال١َٜٔ  االعتؿار٠ميهٔ  (5

 ايٓٗضٜٔ  َا بنيبالر  سناص٠يهجري َٔ اؾٛاْب عٔ  األٚي١ٝتعز قق٘ ايطٛؾإ َٔ اِٖ املقارص  (6

  ايؿضع١ْٝٛعٔ َقض  ايغٝاع١ٝؼزخ ٖريٚرٚت يف نتاب متشٝك االخباص عٔ بعض اؾٛاْب  (7

  ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠قزّ كطٛط٘ اقتقارٜ٘ قؿٛظ٘ قزَتٗا أػ بضٜتعز بضرٜ٘ ا (8

 عٔ االْغإ ايٓؿغ١ٝتنُٓت بضرٜ٘ اٜربؼ بعض اؾٛاْب  (9

 قبٌ املٝالر 3211َض اىل ؾرتٙ َا قبٌ االعضات عاّ عضاملًو ْفال١ٜ تضدع  (11

 اؿناص١ٜيهجري َٔ اؾٛاْب خقب َقزص  االٚعرتاناتعز  (11

 االقتقار١ٜايزٍٚ ٚاؿناصات َٓش ايكزّ ع٢ً محاٜ٘ عًُتٗا  سضفت (12

 يًزٚي١ ٚايغٝاع١ٝ االقتقار١ٜ اؿاي١ ميهٔ َٔ خالٍ ايٓكٛر ايتعضف ع٢ً (13
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 ...........  عالق١  ٖٞ املقض١ٜ اؿناص٠ قٝاّ ٚ األَٓ٘ اؿزٚر بني ايعالق١ -1

 طضر١ٜ                     Oعهغ١ٝ                     O                             َتٓاقن١O عالق١  تٛدز ال  

 ............ املتٛعط ايبشض سٛض سناصات اِٖ َٔ -2

 ايُٝٔ بالر                       Oايٓٗضٜٔ                    َا بني بالرO ؾاصؼ بالر                  Oؾٝٓٝكٝا بالر  

 عٔ ٚسيو ايكزمي١ َقض يف ايزاخ١ًٝ ايتذاص٠ سضن٘ تٓؾٝط َٔ ايعٛاٌَ ايت٢ عاعزت ع٢ً  -3

 ...... طضٜل

 ايك١ًًٝ               ايؾُػ O االَطاص ق١ً                   O ايؿق١ًٝ  االْكالبات                   O ٍاملٓاخ اعتزا 

 ........... اؾٗات يف خايق٘ بضٜ٘ سزٚر ملقض ظٗض -4

 ٚاؾٓٛب١ٝ ايؾُاي١ٝ                           O ٚاؾٓٛب١ٝ ايػضب١ٝ   

 ٚايػضب١ٝ                                 ايؾضق١ٝO ٚايؾضق١ٝ ايؾُاي١ٝ  

 ............ تٓٛع ع٢ً ايكا١ُ٥ املقض١ٜ االثاص تزٍ -5

 املٓاخ                       O                           ٕاملعار Oايٌٓٝ ْٗض                             O ايقدٛص  

 املعارٕ ع٢ً اعتُزٚا  ٚقز ايكزِٜ املقضٟ عٓز ايجضٚات اغ٢ً َٔ ٚايقدٛص املعارٕ ناْت -6

 ....... يف ص٥ٝغٞ بؾهٌ

 ايتُاثٌٝ مت                     O                  ايظصاع١O االٖضاَات بٓا٤                          O  ٘اؿًٞ فٓاع  

 اؿناص٠.......... َعامل اِٖ ٜٛمح املكاب١ً بايقٛص٠ املٛمح ايؾهٌ -7

 ايضَٚا١ْٝ                      

 ؾٝٓٝكٝا                     

 ايْٝٛا١ْٝ                                

 ايؿضع١ْٝٛ 

 .......... ايٌٓٝ ْٗض َٔ املقضٜني انتغبٗا اييت ايغٝاع١ٝ اؾٛاْب اِٖ َٔ -8

 ٚايتنأَ ايٛسز٠                                    Oٌٚايتهاٌَ ايتهاؾ  

 ٌاالخضٜٔ َع ايتٛاف                            O    ًُِٗٝايظصاع١ تع  

 ايقٓاعات.......... ٚاُٖٗا ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايقٓاعات بعض تكزّ يف ايٌٓٝ ْٗض عاعز -9

                          املعز١ْٝO                   اـؾب١ٝO ايظداد١ٝ                       O اؾًز١ٜ  
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 ........... خالٍ َٔ االخضٜٔ َع ايتٛافٌ ع٢ً ايٌٓٝ ْٗض عاعز -11

 اجملض٣               امزاصO اجملض٣ اتغاع                  O  اؾضٜإ بط٧                        O اؾضٜإ عضع١ 

 ......... اؿناص٠ اخضدتٗا يًعامل َكٛي٘ ايٌٓٝ ٖب٘ َقض -11

 ايضَٚا١ْٝ                    O       ايؿٝٓٝك١ٝ                 O   اإلغضٜك١ٝ                              O ايؿضع١ْٝٛ  

  أُٖٗا  ايكزَا٤ يًُقضٜني ايغٝاع١ٝ ايؿٛا٥ز بعض ؼكٝل ع٢ً األ١َٓ  املقض١ٜ اؿزٚر عاُٖت -12

 ٚاالعتكضاص االَٔ ؼكٝل                   O احملافٌٝ تٜٓٛع  

 ايجضٚات محا١ٜ                                   O  بالرِٖ عٔ ايزؾاع  

 عًيب تأثري ي٘ ٚدز ٚيهٔ األَين اؾاْب ع٢ً ايؿضع١ْٝٛ َقض يف يًذٓارٍ االهابٞ ايتأثري ظٗض -13

 اؾاْب............. ع٢ً

 ٟاالقتقار            O                   ايزٜين            O ٟايعغهض                             Oٞاالدتُاع  

 اِٖ َٚٔ سناص٠ اععِ إلْتاز ايعٛاٌَ ناؾ٘ اعتػالٍ يف ايكزَا٤ املقضٜني بضاع٘ ظٗضت -14

 .......... اعتػالهلا يف ٚاالتكإ ايرباع١ اظٗض اييت ايعٛاٌَ

 ايطبٝع١ٝ                       اؿزٚرO  املٓاخ                O  املعز١ْٝ                    ايجضٚاتO اؾػضايف املٛقع  

 عٛاٌَ اسز ع٢ً اعتُزت ٚاييت ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ َعامل اِٖ ٜٛمح املكابٌ ايؾهٌ -15

 ............... ٖٚٞ اؿناصات قٝاّ

 ايٌٓٝ ْٗض                                              O املٓاخ                                     

 ايطبٝع١ٝ                             ايجضٚاتO  اؾػضايف املٛقع 

 

 ........... بؿنٌ ٚسيو ٚايغالّ باالعتكضاص ايتُتع َٔ ايكزَا٤ املقضٜني متهٔ -16

 ايطبٝع١ٝ                   اؿزٚرO املعز١ْٝ                    ايجضٚاتO اؾػضايف                  املٛقع       O املٓاخ  

 اىل ار٣ ٚسيو املقض١ٜ االقايِٝ بني االقتقار١ٜ ايعالقات تٛثٝل يف رٚص ايٌٓٝ يٓٗض نإ -17

 ............ ق١ُٝ   املقضٜني انتغاب

 ًُِٗٝايظصاع١                                      تعO ٌاالخضٜٔ َع ايتٛاف  

 ٌٚايتهاٌَ ايتهاؾ                             O  ٚايتنأَ ايٛسز٠  

 ٚدٛر.......... بؿنٌ سيو ٚنإ تتقاصع ٚال تتٛافٌ ايكزِٜ ايعامل سناصات ناْت -18

 االْٗاص               O  ٍاملٓاخ اعتزا                 O ّسٛادظ ٚدٛر عز                O  املتٛعط اؾػضايف املٛقع 

 . .....ايٞ ٜضدع ٖشا َٜٛٓا ايٞ ايكزمي١ املقض١ٜ اآلثاص بكا٤ -19

 ايكزِٜ                   املقضٟ ايقاْع ٚبضاع١ رق١O     ّطبٝع١ٝ سٛادظ ٚدٛر عز 

 ايطبٝع١ٝ                                          اؿزٚرO              ايب١٦ٝ َع ٚتهٝؿ٘ االْغإ نؿاح 
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 ............ ؾ٢ ايكزِٜ ايعامل سناصات نٌ متاٜظت -21

 ّايع٢ًُ               ايتكزO       ايعغهض١ٜ              ايكٛاتO االْٗاص                  ٚدٛرOٚاالرب ايًػ١ 

 ...... َٔ َقض استالهلا اثٓا٤ ايؿضْغ١ٝ اؿ١ًُ عًُا٤ ٚمع٘ ايشٟ َقض ٚفـ نتاب ٜعترب -21

 ايجا١ْٜٛ                 املقارصO ايؿالعؿ١             نتاباتOاالٚي١ٝ           املقارصO اإلثض١ٜ يٓكٛـ ا 

 ...... عزا ؾُٝا آ١َٓ طبٝع١ٝ عزٚر َقض متتعت -22

           اؾٓٛب١ٝO                  ايػضب١ٝO            ايؾضق١ٝ               ايؾُاي١ٝO      ايؾُاي١ٝ 

 ............ ع٢ً ٜزٍ ايكزمي١ َقض ؾ٢ ايظصاع١ٝ احملافٌٝ اختالف -23

 املٝاٙ              ٚؾض٠O        املٓاخ               تٓٛعO          ّايع٢ًُ               ايتكزO       ايؿالح ْؾاط 

 ايض٥ٝغ٢ ايعاٌَ ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢"  ايكزِٜ ايعامل بالر ؾ٢ اؿناص٠ قٝاّ عٛاٌَ تعزرت"  -24

 .......... ٖٛ ايكزِٜ ايعامل سناصات قٝاّ ؾ٢

 املعتزٍ            املٓاخO      املعز١ْٝ              ايجضٚاتO اإلْغإ                  نؿاحO اؾػضاؾ٢ املٛقع 

 َقض تقبح بؿن١ً ايش٣ ايٛسٝز ايٓٗض ٖٛ ايٌٓٝ""  َقض ؽدق١ٝ نتاب١ ؾ٢ محزإ مجاٍ قاٍ -25

 ع٢ً ايٌٓٝ ْٗض عاعز:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢""  االؾضٜك١ٝ ايكاص٠ قًب إىل ايٛسٝز املزخٌ

 ............... خالٍ َٔ املقضٜني بني ايتهاؾٌ ٚ ايتهاٌَ ؼكٝل

 ٙايؾُاٍ                إىل اؾٓٛب َٔ إمزاص                  

  ّايغؿٔ ببٓا٤ املقضٜني إٖتُا 

 ايؿٝنإ              ملٛاد١ٗ اؾٗٛر تٛسٝز                  

  فضاٙ ؾ٢ اؾٓارٍ ٚدٛر 

 ............. ٖٛ اؿناص٠ بٓا٤ خطٛات أٍٚ ٜعز ايش٣ االعاع٢ ايعاٌَ -26

 يًظاع١                االْغإ َعضؾ١                                    O يًهتاب١ االْغإ َعضؾ١ 

 ٚاملكابض                        املعابز بٓا٤O                           املعارٕ ٚانتؾاف َعضؾ١ 

 ............ ع٢ً ايكزِٜ ايعامل سناصات بني طبٝع١ٝ َٛاْع أٚ سٛادظ ٚدٛر عزّ ع٢ً عاعز -27

 ايب١٦ٝ                  َع االْغإ تهٝـ                      Oٌٚاؿناصات ايؾعٛب بني ايتٛاف 

 ّٚاالعتكضاص                        ايظصاع١ قٝا                O    ٍايطبٝع١ٝ املٛاصر اعتػال 

 .............. خالٍ َٔ ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ اطرٖاص ؾ٢ اثضًا اؾػضاؾ٢ َقض َٛقع نإ -28

 ٜٔٛٚاعع١                                 اَرباطٛص١ٜ تهO    املعتزٜٔ َكا١َٚ 

 اجملاٚص٠                   اؿناصات َع االتقاٍ عٗٛي١O  االَٔ               ؼكٝل 

 ........بٛدٛر ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠ قٝاّ يف رٜٛاْت ٍٚ صأٟ تتطابل -29

 ٚايغٍٝٛ                       اؾاص١ٜ االْٗاصO ّطبٝع١ٝ سٛادظ ٚدٛر عز 

 ايطبٝع١ٝ                                 اؿزٚرO   ايب١٦ٝ َع ٚتهٝؿ٘ االْغإ نؿاح 

 ......... ايكزمي١ َقض ف ايزاخ١ًٝ ايتذاص٠ ْؾاط عًٞ عاعز -31

 ٍاملٓاخ اعتزا                  O ايع١ًُ               اخرتاعOاحملافٌٝ               تٓٛعO اؾػضايف املٛقع 
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 ........بـ ايكزمي١ َقض يف ملقض ايكَٛٞ االَٔ ؼكٝل اصتبط -31

 ايٌٓٝ                                                             ْٗضO  ايطبٝع١ٝ              اؿزٚر 

 ّطبٝع١ٝ                 سٛادظ ٚدٛر عز  O   ايكزِٜ املقضٟ االْغإ نؿاح 

 ...... ٖٛ اؿناص٠ بٓا٤ خطٛات اٍٚ ٜعز ايشٟ االعاعٞ ايعاٌَ -32

 ايظصاع١           االْغإ َعضؾ١                  O   ايهتاب١ االْغإ َعضؾ١ 

 ٚاملكابض                  املعابز بٓا٤O                  املعارٕ ٚانتؾاف َعضؾ١ 

 ............. ٖٛ االؼار ع٢ً ايكزَا٤ يًُقضٜني راؾعًا نإ ايش٣ األعاع٢ ايعٌُ -33

 ايٌٓٝ                                  ْٗض O                      َقض أصض اْبغاط 

 ّطبٝع١ٝ           سٛادظ ٚدٛر عز              O  أصمٗا ٚخقٛب١ َقض خريات نجض٠ 

 .......... فٓاع١ ع٢ً نبري أثض ي٘ ٚنإ ايكزِٜ املقض٣ االْغإ ْؾاط ع٢ً َقض َٓاخ عاعز -34

          ايتٛابٝتO                              ايظدازO       األٚا٢ْ             O      ٌٝايتُاث 

 

 

 ؟

  ايْٝٛا١ْٝ اؿناص٠ ايكزمي١ املقض١ٜ يًشناص٠دػضاؾٝا  األٚصٚب١ٝاقضب اؿناصات  (1

 ع٢ً سٝاٙ املقضٜني ايكزَا٤  اإلهاب١َٝٔ اِٖ اؾٛاْب  ايكزمي١ناْت نٛاصخ املٝاٙ يف َقض  (2

 عٔ ايبشض املتٛعط  ايكزمي١ملقض  بايٓغب١ سناص١ٜٜعترب ايبشض االمحض ٖٛ االنجض اُٖٝ٘  (3

  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ايزاخ١ًٝ ايتذاص٠يف تٓؾٝط سضن٘  اخاؽرتى ْٗض ايٌٓٝ ٚاملٓ (4

 ست٢ االٕ  ايكا١ُ٥ع٢ً اْؾا٤ االثاص  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ملعز١ْٝاعاعزت ايجضٚات  (5

  ايهضمي١اعتُز املقضٜني ايكزَا٤ يف بٓا٤ االٖضاَات ع٢ً االسذاص  (6

 َٔ اِٖ ايعٛاٌَ اييت تغاعز ع٢ً قٝاّ اؿناصات يف ايعامل ايكزِٜ  اؿ١ٜٛٝتعترب ايجضٚات  (7

  ايؿٝٓٝك١ٝ اؿناص٠دػضاؾٝا ٖٞ  ايكزمي١ املقض١ٜ اؿناص٠اىل  األع١ٜٛٝاقضب اؿناصات  (8

 اعباب اعتكضاص املقضٜني ايكزَا٤ َع اعباب اعتكضاص عهإ بالر ايعضام ايكزِٜ بٗت تؾا (9

 يف ايٛد٘ ايكبًٞ  املقض١ٜعاعز امزاص ْٗض ايٌٓٝ ع٢ً محٌ عؿٔ ايزيتا اىل كتًـ االقايِٝ  (11

 تعترب َقض ًَتك٢ ايكاصات ايعامل اؾزٜز اعٝا ٚاؾضٜكٝا ٚاٚصٚبا  (11

  ايؿضع١ْٝٛرٚص نبري يف ايتعضف ع٢ً تاصٜذ َقض  املقض١ٜنإ ؾؿاف ايقشاصٟ  (12

 ني َُٗنئَ خالٍ طضٜك بأعٝاتضتبط َقض  (13
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 .....عزا َا اـاصدٞ املغتٟٛ عًٞ اإللاطات َٔ ايعزٜز ؼكٝل يف اؿزٜج١ ايزٚي١ ًَٛى لح -1

 ايجايت ؼتُػ               O                 امحػO             ايجايت صَغٝػ                 Oٕٛاخٓات 

 ....... بـ قٝاَٗا ؾ٢ تؾابٗا االٍٚ آَُشات ٚاملًو ْعضَض املًو -2

 ايبالر                            تٛسٝز 

 االدتُاع١ٝ ايعزاي١ ؼكٝل 

 يًبالر             دزٜز٠ عاف١ُ إؽاس 

  ق٣ٛ دٝؿ بٓا٤ 

 . ايزٚي١ عقض يف َض٠ ألٍٚ ايؾضقٝ٘ ايؾُاي١ٝ اؾٗ٘ َٔ يًتٗزٜزات املقضٟ ايكَٛٞ األَٔ تعضض -3

              ٞايٛعط O          ٍايجاْٞ االْتكا                 Oاؿزٜج١             O  ٍاألٍٚ االْتكا 

 ....... أٖزاف يتشكٝل َٓـ مبز١ٜٓ"  ْعضَض"  ْعضَض املًو بٓا٤ نإ -4

               اقتقار١ٜO             عٝاع١ٝO                        ر١ٜٝٓOادتُاع١ٝ 

 اؾٓٛب ............... ْاس١ٝ  َٔ ملقض اؿٟٝٛ باجملاٍ اٖتُٛا ايشٜٔ املًٛى َٔ -5

 ستؾبغٛت املًه١                              O ايجاْٞ َٓتٛستب املًو             

  امحػ املًو                                            Oايجاْٞ صَغٝػ املًو  

 د١ٗ............ َٔ َقض اهلهغٛؼ رخٌ -6

 ٍايؾُا                               O     اؾٓٛب                          O ايؾضم                        O ايػضب  

 تؿٛم ٚيهٔ ايعغهضٟ اؾاْب يف ايجايح ؼتُػ ٚاملًو ايجاْٞ صَغٝػ املًو أعُاٍ تؾابٗت -7

 اؾاْب ............ يف ايجاْٞ صَغٝػ

              ٞايزبًَٛاع O     ٟايعغهض                       O األَين                                Oٞايتهتٝه  

 ......... . ايكزمي١ َقض يف ايؿضع١ْٝٛ ايعقٛص َٔ أٟ َعاٖض أسز متجٌ املكاب١ً ايقٛص٠ -8

 املتأخض ايعقض                                    

  ايٛعط٢ ايزٚي١                    

  اؿزٜج١ ايزٚي١                        

  ايكزمي١ ايزٚي١  
 

 ......  ب٘ قاّ َا سيو ع٢ً ٚايزيٌٝ ايؿضعٕٛ ٜز يف ايكزمي١ َقض يف ايتؾضٜع١ٝ ايغًط١ ناْت -9

 قب سٛص                         Oايجاْٞ صَغٝػ                           O ٕٛإخٓات                       O أمحػ  

 ............ عٗز يف اؾضٜكٝا قاص٠  َع ايكزمي١ ملقض االقتقار١ٜ ايعالقات اطرٖضت -11

 ٕٛإخٓات                             Oستؾبغٛت                       O ايجايح                        ؼتُػO أمحػ  
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 ٚ............. ايؿضع١ْٝٛ َقض يف احمل١ًٝ ايغًط١ ْؿٛس طٜار٠ بني اصتباط١ٝ عالق١ ٖٓاى -11

 ايزٚي١                     َغاس٘ تكًكO            ايبالر أسٛاٍ تزٖٛص  

 االقتقار١ٜ ايٓٗن١                               O        ايبالر ق٠ٛ طٜار٠  

 .. ايؿٛم٢ َٔ ط١ًٜٛ  ؾرت٠ بعز ايكزمي١ َقض يف اإلراصٟ ايٓعاّ ع٢ً عًطت١  ؾضض َٔ متهٔ -12

 إَٛ عٓذ تٛت                    Oايجايح ؼتُػ                 O ايجايح عٓٛعضت                O ايجاْٞ َٓتٛستب  

 ........... ايكزمي١ ايزٚي١ عقض متٝظ اييت اإلراص١ٜ اـقا٥ك اِٖ َٔ -13

 َضنظ١ٜ               سه١َٛ ٚدٛرO املٛاصر نجض٠              Oاآلَٔ عٝار٠                  O االٖضاَات بٓا٤  

 طضٜل عٔ ٚسيو ٚايزيتا ايقعٝز بني ايضبط طضٜل عٔ ايبالر تٛسٝز اىل ايعتٝل ايعقض ًَٛى ؾأ -14

 ........... باؾٛاْب االٖتُاّ

 ٚاالدتُاع١ٝ االقتقار١ٜ                         O ٚاالقتقار١ٜ ايغٝاع١ٝ 

 ٚايغٝاع١ٝ ايز١ٜٝٓ                                  O    ٚايز١ٜٝٓ االدتُاع١ٝ  

 ........ يف تتُجٌ اؿزٜج١ ايزٚي١ عقض اىل ايجاْٞ االْتكاٍ عقض َٔ ايتشٍٛ ْكط٘ ناْت -15

 ايز١ٜٝٓ                                     ايعكٝز٠O ٙٛايعغهض١ٜ                        ايك 

 االدتُاع١ٝ ايجٛص٠                               O  االقتقار١ٜ ايٓٗن١  

 بـ.............. املقض١ٜ اؿناص٠ متٝظ ع٢ً اؿزٜج١ ايزٚي١ يف ستؾبغٛت املًه١ عقض ٜزٍ -16

 األفاي١                        O  ٌاؿناصٟ ايتٛاف                 O                   ّايتكز Oاالعتُضاص١ٜ  

 ............... اؾاْب يف ايكزِٜ املقضٟ ايتاصٜذ عقٛص باقٞ عٔ اؿزٜج١ ايزٚي١ متٝظت -17

 ايزٜين                       O االقتقار              O            ٞايغٝاع                                       O ٞاالدتُاع  

 ............ باؾاْب االٖتُاّ ؾ٢ ايجايح آَُشات املًو ٚ َٝٓا املًو َٔ نٌ تؾاب٘ -18

           ْٞايعُضا               O ٞاالدتُاع                O                                    ايجكايفO  ٟايعغهض  

 ............ بزٚاؾع يًبالر عاف١ُ  آثٝت تا٣ٚ َز١ٜٓ  اختٝاص مت -19

                 اقتقار١ٜO       ق١َٝٛ                  O                                 عٝاع١ٝO  عغهض١ٜ  

 يف ......... اهلٓزع١ عًِ يف ايكزَا٤ املقضٜني تؿٛم ظٗض َز٣  -21

 املتأخض ايعقض                                        O اؿزٜج١ ايزٚي١ عقض  

 ايكزمي١                       ايزٚي١ عقضO   ايٛعط٢ ايزٚي١ عقض  

 ............... اؾاْب يف الاطٙ َا مت َقض يف ايعتٝل ايعقض خقا٥ك اِٖ َٔ -21

 ايزٜين             O                             االقتقارO  ٞايغٝاع                                O  ٟايعغهض 

 ....... بٛمٛح سيو ٜٚعٗض اؿه١ُٝ بايغٝاع١ٝ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايعتٝل ايعقض ًَٛى اتغِ -22

 االقتقار١ٜ                       اؾٛاْب        O   اإلراص١ٜ اؾٛاْب  

 ٚايز١ٜٝٓ                   ايغٝاع١ٝ اؾٛاْبO  ٚايز١ٜٝٓ االدتُاع١ٝ اؾٛاْب 

 ............ ايؿضع١ْٝٛ َقض ؾ٢ طًَٓٝا اَتزارًا ايتاصى١ٝ ايعقٛص أنجض -23

 ايعتٝل          ايعقضO        ايكزمي١         ايزٚي١         O اؿزٜج١         ايزٚي١O املتأخض ايعقض 
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 ر١ٜٝٓ أٖزاف يتشكٝل يًبالر عاف١ُ سٝح اؽشت...............  َز١ٜٓ  أْؾ٦ت -24

                         َٓـO                  ٕٛاختٝاتO           تاٟٚ                             أثبتO طٝب١ 

 ........... املًو باصعا٥٘ قاّ َبزأ(  ايعٌُ دٓػ َٔ ايعكاب) -25

               امحػO        قب سٛص            O          ايجاْٞ               صَغٝػO ايضابع آَشتٛب 

 ............. ٍ ايجايح عٓٛعضت عقض يف ٚايبٓا٤ ايتؾٝٝز نجض٠ ٜضدع -26

 ِٜبايعُاص٠              املقضٜني تكزO             ٚايضخا٤ االعتكضاص            

 ايبٓا٤ َٛار تٛاؾض                      O                      عبل مما ؽٞ ال 

 األقايِٝ سهاّ ْؿٛس ٚطٜارٙ.............  بني عهغ١ٝ عالق١  ٖٓاى -27

 املًو ق٠ٛ           O املضنظ١ٜ اؿه١َٛ ق٠ٛ            Oايٛطٜض           ق٠ٛO األَٔ امطضاب 

  ......... االقتقار١ٜ بايٓٛاسٞ اٖتُاَا َقض ؾرتات أنجض -28

 ايعتٝل          ايعقضO ايكزمي١            ايزٚي١ عقضO اؿزٜج١           ايزٚي١ عقضO املتأخض ايعقض 

 .............. ؾ٢ ايٛعط٢ ايزٚي١ عقض َع ايكزمي١ ايزٚي١ عقض ٜتؾاب١ -29

 ّاملعُاص٣             بايٓؾاط االٖتُاO             ايزٜٔ صداٍ عٝطض٠ 

 يالستالٍ ايتعضض                      O                   ّاؿهِ ؾ٢ املطًل ايٓعا 

 ........... يًُقضٜني أي١ُٝ سنضٜات اطالهلا يف ؼٌُ عاف١ُ أٍٚ -31

            َٓـO                           اٚصاٜػO             تأٟٚ أثٝت               O              طٝب١ 

 ... املًو ايكزمي١ َقض ؾ٢ ايكإْٛ عٝار٠ َبزأ إصعا٤ ؾ٢ يزٚصٖا اجملز تغتشل ايت٢ ايؾدق١ٝ -31

 قب              سٛصO                           االٍٚ         آَُشات 

 ايجايح         ؼتُػ                               O ايجايح صَغٝػ 

 نإ طضم عز٠ خالٍ َٔ ايتاصى١ٝ ايٛسز٠ ع٢ً  احملاؾع١ إىل ايعتٝل ايعقض ًَٛى عع٢"  -32

 ............ ايضٚابط َٔ طارت املقاٖض٠ : ايعباص٠ ٖشٙ م٤ٛ ؾ٢"  املقاٖض٠ َٓٗا

 ٚايغٝاع١ٝ               االقتقار١ٜ     O               ٚايغٝاع١ٝ  االدتُاع١ٝ 

 ٚايز١ٜٝٓ                  ايغٝاع١ٝO                     ٚايغهض١ٜ ايز١ٜٝٓ 

 ............. ايعقض يف املقضٜ٘ اإلَرباطٛص١ٜ اْٗاصت -33

 ٍايجاْٞ االْتكا              O        ايعتٝل             O  املتأخض                 O           ايٛعطٞ ايزٚي١ 

 .........ايغًط١ اَتالن٘ عًٞ ٜزٍ ايكَٛٞ عًٞ يًكنا٤ ايكٛاْني قب سٛاص املًو إفزاص -34

           ايتٓؿٝش١ٜ               O             ايكنا١ٝ٥O                  ايتؾضٜع١ٝOايعغهض١ٜ 

 ............ د١ٗ َٔ دا٤ املتأخض ايعقض يف َقض استالٍ بزا١ٜ -35

 ايؾضم                             Oايػضب               O                           اؾٓٛب O      ٍايؾُا 

 أسز عًٞ املكٛي١ ٖشا تطًل إٔ ممهٔ( ٚايغالّ اؿضب بطٌ) ايغارات ايضاسٌ ايض٥ٝػ يكب -36

 ......... ٖٚٛ ايؿضاع١ٓ املًٛى

            امحػO        قب سٛص            O        ايجاْٞ صَغٝػ             O  ايضابع آَشتٛب 
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 ....... ـب متٝظت ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ إٔ عٔ املكٛي١ ٖشا تعترب اإلْغا١ْٝ عًٞ ؾنًٗا أ١َ يهٌ -37

 ٜٔايتز            O االعتُضاص١ٜ           O  ٌاؿناصٟ               ايتٛافO األفاي١ 

 ............ بـ قٝاَُٗا ؾ٢ تؾابٗا ايجايح عٓٛعضت ٚاملًو ايجا٢ْ َٓتٛستب املًو -38

 االقايِٝ                     سهاّ اخناعOػاص١ٜ َؾضٚعات إقا١َ 

 ايؾُاي١ٝ                   اؿزٚر تأَنيO  اؾٓٛب١ٝ اؿزٚر تأَني 

 .................. بـ االٖتُاّ ؾ٢ ايجايح آَُشات ٚاملًو االٍٚ آَُشات املًو اؽرتى -39

 َقض١ٜ                   إَرباطٛص١ٜ إقا١َOإدتُاع١ٝ عزاي١ إقا١َ  

 طصاع١ٝ                     َؾضٚعات إقا١َO    دزٜز٠ عاف١ُ إْؾا٤ 

 ايعقٛص نٌ عًٞ املكٛي١ تًو تٓطبل"  ٚقع طاص نُا اال ٚاصتؿع طري إطاص َا:"  اؿه١ُ تكٍٛ -41

 ........ عزا االت١ٝ

 ايعتٝل                       ايعقضO                     ايكزمي١ ايزٚي١ عقض  

 ايٛعطٞ          ايزٚي١ عقض                        O االٍٚ االْتكاٍ عقض 

 ............ْتٝذ١ ّ.  م ٧١١۰ عاّ اهلهغٛؼ ٜز ؾ٢ َقض عكطت -41

 ايغٝاع١ٝ             ايقضاعاتO             االقتقار١ٜ االط١َ 

 ايز١ٜٝٓ                     ايجٛص٠O               االدتُاع١ٝ ايقضاعات 

 ....... اٖزاف يتشكٝل ملقض عاف١ُ(  تاٟٚ أثٝت)  َز١ٜٓ اختٝاص مت -42

 ٚاؾتقار١ٜ              عٝاع١ٝO             ٚعٝاع١ٝ ر١ٜٝٓ 

 ٚادتُاع١ٝ           اقتقار١ٜO            ٚر١ٜٝٓ عغهض١ٜ 

 ........... املًو االراص٣ ايؿغار ع٢ً يًكنا٤ عع٢ ايش٣ اؿزٜج١ ايزٚي١ ًَٛى َٔ -43

 سٛصقب             O ايجايح              عٓٛعضتO ايجايح                ؼتُػO  ايضابع آَشٛتب 

 َٓٗا ٚنإ طضم عز٠ خالٍ َٔ ايتاصى١ٝ ايٛسز٠ عًٞ احملاؾع١ ايٞ ايعتٝل ايعقض ًَٛى ععٞ -44

 ...... ٖزف يتشكٝل ٚسيو املقاٖض٠

                ٞادتُاعO                          ٟاقتقارO                         ٞعٝاعO  رٜين 

 .... ٚايعُاص٠ ٚاؿضب ايغًِ ؾ٢ باصط٠ ٚإلاطات لاسات ي٘ نإ ايش٣ ايكزمي١ َقض ًَٛى َٔ -45

 ايضابع               آَشٛتبO                          ٚعٓؿضO           ايجا٢ْ                 صَغٝػOامحػ 

 املكٛي١ ٖشٙ طبل"  بالرٙ عٔ رؾاعآ إال اؿضب ىٛض ٚال يًغًِ ميٌٝ ايكزِٜ املقضٟ نإ"  -46

 .........املًو

 ٍٛقب             سOايضابع               أَٓشٛتبO ايجايح                ؼتُػO  ايجاْٞ صَغٝػ 

 ........... املًو االراص٣ ايؿغار ع٢ً يًكنا٤ عع٢ ايش٣ اؿزٜج١ ايزٚي١ ًَٛى َٔ -47

 قب             سٛصO    ايجايح            عٓٛعضتO ايجايح              ؼتُػO ايضابع آَشٛتب 

 ..... إقتقار١ٜ أ١ُٖٝ ٚأنجضٖا ايعٛافِ أِٖ ٚتعترب ايؿضع١ْٝٛ اؿكب١ يف ايعٛافِ تعزرت -48

 َٓـ             O                    ٕٛاختٝاتO              تاٟٚ                 أثٝتO   طٝب١ 
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 خالٍ َٔ ايز١ٜٝٓ اخٓاتٕٛ ثٛص٠ بعز َقض إىل ٚاالعتكضاص االَٔ إعار٠ ؾ٢ قب سٛص لح -49

 ............... ع٢ً االعتُار

 ايعغهض١ٜ             ايك٠ٛO املنار٠           ايجٛص٠Oايتؾضٜع١ٝ            ايغًط١Oاالقتقار١ٜ ايك٠ٛ 

 ............ ٖٛ ْعضَض املًو إىل ايزاخ١ًٝ عٝاعت١  ؾ٢ ايؿضاع١ٓ املًٛى اقضب -51

 ايجايح        ؼتُػ             Oاالٍٚ      أَُٓشات          Oايجا٢ْ          َٓتٛستب     O ايضابع آَشٛتب 

 ................ ألعباب تضادع ايضابع َٓتٛستب عٗز يف َقض يف ٚاالمطضبات ايؿٛمٞ ناْت -51

 إقتقار١ٜ           O          عٝاع١ٝ                  O                           إدتُاع١ٝ O       ر١ٜٝٓ 

 ........... االعضات عًٞ تٓطبل ايغابك٘ ايعباصٙ(  األعزا٤ ؾضٜغ١ هعًٗا أسٛاهلا ٚع٤ٛ ايبالر ٖٚٔ) -52

 ٞٚايجا١ْٝ                                   األٚي O               َٔ َ٘ٓايعؾضٜٔ ايٞ عؾض ايجا  

 َٔ عؾض ايغابع١ ايٞ عؾض ايجايج١              O   َٔ ايغارع١ ايٞ ايجايج١ 

 ......بـ ؾتُٝظت عع١ُٝ سناص٠ ٚعٛاعزِٖ باؾهاصِٖ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ عٝطض -53

                      ّايكزO                 االعتُضاص١ٜO                        ّايتكزO          االفاي١ 

 ..............قٝاَٗا يف ايجاْٞ َٓتٛستب ٚاملًو(  َٝٓا) ْعضَض املًو بني املؾرتى ايكاعِ -54

 ايبالر تٛسٝز                           O              األقايِٝ سهِ عًط١ تكًٝك  

 االدتُاع١ٝ             ايعزاي١ ؼكٝلO   قٟٛ دٝؿ بٓا٤ 

 .......... عقض يف ايؿضع١ْٝٛ ملقض اؿناصٟ االْٗٝاص بزا٤ -55

 ٍايجاْٞ االْتكا               O             املتأخضO              ايعتٝلO ٍاألٍٚ االْتكا 

 تٛيٞ قبٌ ايغٝاع١ٝ اؿاي١ اؿهِ ايجاْٞ َٓتٛستب تٛيٞ قبٌ ملقض ايغٝاع١ٝ اؿاي١ تؾب٘ -56

   املًو اؿهِ أٜنا...........

 َٝٓا           O        األٍٚ آَُشات                              O ٕٛاخٓات                      O ايجايح ؼتُػ 

 .............. َع َقض سهِ ؾ٢ ايؿضاع١ٓ أعضات اخض اْتٗت -57

 ٍايؿاصع٢       االستال                           Oٍايْٝٛا٢ْ          االستال 

  ٍايضَٚا٢ْ     االستال                            O ٚاالعهٓزص١ٜ غظ 

 ...... ٜز عًٞ ايعغهض١ٜ ايعًُٝات يف اؿضب١ٝ ايعذالت عالح ايؿضغ١ْٝٛ َقض عضؾت -58

 َٝٓا"  ْعضَض"               O             أمحػO ايجاْٞ            صَغٝػO              ايجايح ؼتُػ 

 ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ يف"  ايتاصٜذ يهتاب١ االٚي١ٝ املقارص اسز ايكزَا٤ املؤصخني نتابات تعز"  -59

 ...... ٖٞ املؤصخ بٗا ٜتشًٞ إ هب اييت االعاع١ٝ ايقؿ١: 

 اؿُاؼ            O                          ايٛط١ٝٓO                          املٛمٛع١ٝO         املٗاص٠ 
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 ؟

 ايبالر سز٠ ٚ تأنٝزصنظ ًَٛى ايعقض ايعتٝل ع٢ً اؾاْب ايزٜين ٚاالدتُاعٞ يف  (1

  ايؿضع١ْٝٛؾافال بني ظٌ االعتكضاص ٚايؿٛم٢ يف َقض  سزا م.ّ  2211نإ عاّ   (2

  ايغارع١ األعض٠يف عٗز  ايؿضع١ًْٝٛٛى يف َقض متهٔ سهاّ االقايِٝ َٔ ايتُضر ع٢ً امل (3

 ايٛعط٢ ٖٛ ايعقض ايشٖيب يًؿالح املقضٟ  ايزٚي١ٜعترب عقض  (4

 قض يف عٗزٙ يف فعٝز َ املضنظ١ٜ اإلراص٠إ ٜهٕٛ َكض  صؾض املًو َٓتٛستب ايجاْٞ (5

 اييت ٚدزت غضب ايزيتا اٚاصٜػ ايكزمي١ املقض١َٜٔ اِٖ ايعٛافِ  (6

اهلهغٛؼ ريٌٝ ع٢ً  طضريف َقض قبٌ  ايزاخ١ًٝقٝاّ املًو امحػ بايعزٜز َٔ االفالسات  (7

   ايعغهض١ٜخربت٘ 

 ألعبابيؿرتٙ اْتكايٝ٘ َٔ ايؿٛم٢ ٚسيو  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  اؿزٜج١ ايزٚي١تعضمت  (8

 اقتقارٜ٘ 

  األفاي١ٖٚٞ  املقض١ٜ اؿناص٠زٟ خقا٥ك ساىل بالر ؾٝٓٝكٝا ا عٓكضًٚو َجًت صسً٘ امل (9

  ايؿضع١ْٝٛملقض  ايتاصى١ٝ ايٛسز٠ ١ع٢ً عافُ اؾٝظ٠ ١استٛت قاؾع (11

  اتبٓا٤ االٖضاَ ايؿضع١ْٝٛ ايضابع١ األعض٠يف عٗز ًَٛى  ايجضا٤َٔ اِٖ َعاٖض طٜارٙ  (11

  12 ٚاألعض٠ 11 األعض٠ابت ٚمل ٜتػري طٛاٍ عٗز ث ايؿضع١ْٝٛيف َقض  املضنظ١ٜ ايغًط١َٛقع  (12

  12اٍ  األعض٠اعتُضت َقض يف ايعقض ايؿضعْٛٞ يف ؾرتٙ َٔ اينعـ ػاٚطت ايكضْني عكب اْٗٝاص  (13

 ؾضض عٝطضتِٗ ع٢ً ايٛد٘ ايكبًٞ ٚايبشضٟ  ايؿضع١ْٝٛاهلهغٛؼ يف َقض  اعتطاع (14

  اؿزٜج١ ي١ايزٚيف عٗز  ايكزمي١ؼكٝل االَٔ ايكَٛٞ ملقض  ٠اختًؿت ؾهض (15

 لح ايؿضؼ يف استالٍ َقض يف ايكضٕ ايضابع قبٌ املٝالر (16
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 ................ فاٍ يف املكٛي١ ٖشٙ ايكزَا٤ املقضٜني طبل"  سك١ سل سٟ نٌ أعط" -1

           ايظصاع١O         ايقٓاع١                O         ٞايضع                  O          ايقٝز 

" ايؿٝنإ ٚق١ً ايهٛاصخ ؾرتات عزا ؾُٝا احملافٌٝ َٔ االنتؿا٤ايشات٢ ؼكل َقض ناْت" -2

  سيو ع٢ً ايتػًب.............. املًو أعتطاع

             َٝٓاO                     ٚعٓؿضO            ايجا٢ْ                  َٓتٛستبO           ايجايح آَُشات 

 املقض١ٜ ايقٓاعات بعض تطٛص يف نبري رٚص ايؿضع١ْٝٛ َقض يف احملرتؾني يًضعا٠ نإ -3

 ................ اُٖٗا ٚنإ ايكزمي١

 اؾًٛر              O           ايٓغٝر                 O                                    اـؾب١ٝ Oايؿداص١ٜ  

 ايؿضع١ْٝٛ َقض يف االقتقار١ٜ اجملاالت بعض تطٛص يف نبري رٚص األعض١ٜ يًعالقات نإ -4

 ......... ايٓؾاط تطٛص ع٢ً األعض١ٜ ايعالقات تأثري ػ٢ً ٚقز

 ٞايقٓاع               O          ايقٝز                   Oٞايظصاع                                Oٟايتذاص  

 ......... ايٓٛب١ بالر اىل ايؿضع١ْٝٛ َقض فارصات يف تغاِٖ مل ايكزمي١ املقض١ٜ ايقٓاعات َٔ اٟ -5

 املعز١ْٝ                                 ايقٓاعاتO          اؾًز١ٜ ايقٓاعات  

 ايٓغٝذ١ٝ                             ايقٓاعاتO          اؿذض١ٜ ايقٓاعات  

 ............ ايٓكٌ عًٞ ايزاخ١ًٝ ايتذاص٠ يف نبري بؾهٌ ايكزَا٤ املقضٜني اعتُز -6

                 ٟايرب Oٟايبشض                         O ٟايٓٗض                          O  سيو غري  

 ........... ؾ٢ سيو ٚنإ اؾػضاؾ١ٝ بايهؾٛف ايكٝاّ يف أٚصٚبا ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠ عبكت -7

 املتأخض ايعقض                                O            ايٛعط٢ ايزٚي١ عقض  

 ايكزمي١ ايزٚي١ عقض                   O          اؿزٜج١ ايزٚي١ عقض  

 .............. ايقٓاعات يف ايضٜار٠ ايكزِٜ يًُقضٟ وغب -8

 ٚاـؾب١ٝ ايؿداص١ٜ                                O  ٚايؿداص١ٜ ايٛصق١ٝ 

 ٚايٛصق١ٝ ايظداد١ٝ                                 O  ٚايظداد١ٝ اؿذض١ٜ  

 ........... اؿٝٛا١ْٝ ايجض٠ٚ َٔ ايؿضع١ْٝٛ َقض اْتاز تكًٌٝ ؾ٢ عاُٖت ايت٢ األعباب اِٖ َٔ -9

 ّاحملرتؾني ايضعا٠ تٛاؾض عز                                           O ٚؿَٛٗا دًٛرٖا َٔ االعتؿار٠  

 ايظصاع١ اعُاٍ يف َٓٗا االعتؿار٠                         O     ّايطبٝع١ٝ املضاعٞ تٛاؾض عز  

 ....... يف ايٛعطٞ ايزٚي١ عقض َع ايكزمي١ ايزٚي١ عقض ٜتؾاب٘ -11

 ّاملعُاصٟ                بايٓؾاط االٖتُاOايزٜٔ صداٍ عٝطض٠ 

 يالستالٍ ايتعضض                          O   ّاؿهِ يف املطًل ايٓعا 
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 عاِٖ ٚايشٟ ايكزمي١ املقض١ٜ ايزٚي١ بٗا قاَت اييت املؾاصٜع اسز٣ ٜٛمح املكابٌ ايؾهٌ -11

 .............. يف نبري بؾهٌ

 ايطاق١ تٛيٝز                                         

 ًٌٝايؿٝناْات أثض تك  

 ايظصاع١ٝ ايضقع١ تكًك                     

 ُٛٓايعُضاْٞ اي  
 

 . خاف٘ ايظصاع١ٝ ًَهٝ٘ ع٢ً ؼقٌ إٔ احملتٌُ َٔ ناْت األت١ٝ االدتُاع١ٝ ايؿ٦ات َٔ اٟ -12

 ايقٓاع              O                               ايؿالسنيO اؾٝؿ                            O ٍايزٜٔ صدا 

 ...... عقض َٓش اٚصٚبا َٓاطل يبعض ايكزمي١ املقض١ٜ املٓتذات ٚفًت -13

 االعضات           تأعٝػO ايكزمي١               ايزٚي١Oايٛعطٞ              ايزٚي١Oاؿزٜج١ ايزٚي١ 

 ...................اؿاي١ ٚبني ايكزَا٤ املقضٜني بني ايقٝز سضؾ١ بني اْتؾاص ٚثٝك١ عالق١ ٖٓاى -14

 االقتقار١ٜ               O                     ايغٝاع١ٝO            االدتُاع١ٝ           O      ايز١ٜٝٓ 

 .....بغبب ايكّٛ يع١ًٝ صٜام١ بٌ املقضٜني يعا١َ ايعٝؿ يهغب ٚع١ًٝ ايرب فٝز ٜهٔ مل -15

 ب٘                               ؼٝط املداطض ايت٢O املقض١ٜ ايقشاص٣ َغاس١ ق١ً 

 سٝٛاْات٘                                                ق١ًO ٘ايك١ًًٝ االقتقار١ٜ قُٝت 

 ............. ٖٞ اـاصد١ٝ بايعالقات اصتباطا ايكزمي١ املقض١ٜ ايقٓاعات اِٖ -16

 األثاخ        O          ْٞاألٚا          O            ايتٛابٝت                 O       ايشٖب 

 ايكزمي١  مبقض اؾًز١ٜ ايقٓاعات اطرٖاص ؾ٢.......... عاِٖ -17

 ايطبٝع١ٝ              املضاع٢ تٛاؾض              O    ايظصاع١               إطرٖاص 

 ايتذاص٠ إطرٖاص                                                O  ٌعبل َا ن 

 تتعًل إلاطات ؼكٝل ؾ٢ لاس٘ ع٢ً مبقض ايالٖٕٛ عز ببٓا٤ ايجايح إممٓشات قٝاّ ٜزٍ -18

 ............... باؾٛاْب

 عٝاع١ٝ                    عُضا١ْٝO                 عٝاع١ٝ إدتُاع١ٝ 

 عُضا١ْٝ                    إقتقار١ٜO              إقتقار١ٜ عٝاع١ٝ 

 ............ االَتٝاطات ٖشٙ ٚناْت املًو َٔ باَتٝاطات ايعغهضٜني سعٞ -19

 إقتقار١ٜ            O           عٝاع١ٝ            O           إدتُاع١ٝ             O        ر١ٜٝٓ 

 .......... ؾ٢ قزميًا اـاصد١ٝ َقض يتذاص٠ دػضاؾ٢ اتغاع أقق٢ نإ -21

 ايكزمي١              ايزٚي١ عقضO               ايٛعط٢ ايزٚي١ عقض 

 اؿزٜج١                ايزٚي١ عقضO             املتأخض ايعقض 

 ................. منٛ بتشكٝل ايالٖٕٛ عز إْؾا٤ اصتبط -21

 طصاع٢           O                       عُضا٢ْO              ٚعُضا٢ْ               طصاع٢O   عبل مما ؽ٧ ال 



 

 

 

 

28 

 .ٖٛ املتٛعط االمحض ايبشض عاسٌ رٍٚ َع ػاص١ٜ عالقات إقا١َ يف األٍٚ ايؿنٌ فاسب ٜعترب -22

 ايجاْٞ صَغٝػ              O       ايجايح آَُشات           O   ايجايح             عٓٛعضتO     ٚعٓؿض 

 سيو ٚظٗض ٜغتدزَْٛٗا اييت اـاّ املٛار ٚاعضاص خقا٥ك ايظَٔ َع ايكزمي١ َقض يف ايعُاٍ عضف -23

 ........ يف

 ّايؿن١ٝ                          ايقٓاعات تكزO      ّايٓغٝر يف اـؾب١ٝ االْٛاٍ اعتدزا 

 ايربرٟ      ْبات اعتدزاَات تعزر             O  ايظٜٛت فٓاع١ 

 يتشكٝل ٚسيو املقض١ٜ اؿزٚر عًٞ ٚاؿقٕٛ ايكالع َٔ ايعزٜز بإقا١َ ايكزَا٤ املقضٜني اٖتِ -24

 ........... أٖزاف

 عٝاع١ٝ إدتُاع١ٝ               O عٝاع١ٝ ر١ٜٝٓ             O إدتُاع١ٝ           إقتقار١ٜO عٝاع١ٝ 

 إقتقار١ٜ

 ..... عًٞ ايغابك١ ايعباص٠ تزٍ《 األصط خؾب ؾًب ؾٝٓٝكٝا يبالر صس١ً عٓؿضٚ املًو أصعٌ》 -25

 َّقض يف اؾٝز٠ األخؾاب تٛاؾض عز               O ؾٝٓٝكٝا ببالر اؾٝز٠ األخؾاب ٚؾض٠  

 اـؾب١ٝ                      ايقٓاعات يف ايتٛععO     ؾٝٓٝكٝا َع ايتذاص٠ ت١ُٝٓ 

 ........ بايٓاس١ٝ عالق١ ي٘ ايكزمي١ َقض يف األٚقاف األصامٞ عضؾت األصامٞ َٔ َغاسات ظٗٛص -26

                       إقتقار١ٜO عٝاع١ٝ           O                            إدتُاع١ٝO ر١ٜٝٓ 

 .......... خاَات عًٞ ٚايٓغٝر ايعظٍ فٓاع١ اعتُزت -27

 طصاع١ٝ          O           سٝٛا١ْٝ              O ٚسٝٛا١ْٝ طصاع١ٝ                  Oايربرٟ ٚصم 

 يف َقض اٖتُاّ عًٞ تزٍ ٚصعّٛ فٛص عًٞ ايبشضٟ بايزٜض ستؾبغٛت املًه١ َعبز وتٟٛ -28

 .........ب ايعقض سيو

 ايعغهض١ٜ                           ايغؿٔ بٓا٤O         ايتذاص١ٜ  ايغؿٔ بٓا٤ 

 ِاؾضٜكٝا يف املقضٟ ايٓؿٛس رع              O         املتٛعط ايبشض دظص َع ايتذاص٠ 

 .............. بٗزف املٛظؿني يهباص طصاع١ٝ اصام٢ ايكزمي١ َقض ؾ٢ ايؿضعٕٛ َٓح -29

 َِٗباعتقالسٗا      قٝا          Oدٗٛرِٖ                تكزٜضO ٕٚال٥ِٗ            مُاOاالْتاز طٜار٠ 

 .......... ـي نٓتٝذ١ املقض١ٜ ايقٓاعات ببعض ايٓٛب١ٝ املٓتذات تأثض دا٤ -31

 ايٓٛب١                  يف املقض١ٜ اؿضٚبO ايٓٛب١  َع ايتذاص٠ 

 ملقض                           ايٓٛبٝني طٜاصاتO  يًٓٛب١ املقض١ٜ ايع١ًُٝ ايبعجات 

 تتعًل يألعباب ٚايهؿا١٥ اإلتكإ يف نبري سز ايٞ ايقٓاع١ يف ايكزِٜ املقضٟ ايقاْع بضع -31

 .............. باؾٛاْب

 عٝاع١ٝ إدتُاع١ٝ                              Oعٝاع١ٝ ر١ٜٝٓ            

  إدتُاع١ٝ إقتقار١ٜ                        Oاقتقار١ٜ عٝاع١ٝ 

 ...............ٚ َقضايؿضع١ْٝٛ ؾ٢ ايظصاع١ٝ احملافٌٝ تٓٛع بني ٚثٝك١ عالق١ ٖٓاى -32

 ّايع٢ًُ            ايتكز Oاملٓاخ                         تٓٛعOايض٣                َٝاٙ ٚؾض٠O ايؿالح ْؾاط 
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 ............ َع ايتذاص١ٜ بعالقتٗا مبقض اـؾب١ٝ ايقٓاعات اصتبطت -33

 ايعضام         بالر                 Oؾٝٓٝكٝا بالر             O         ايضَٚإ                 بالرOايؿضؼ بالر 

 ............. بايعٛاٌَ"   ايغٛرإ مشاٍ"   ايٓٛب١ بالر َع ايكزمي١ َقض ػاص٠ تأثضت -34

           االدتُاع١ٝO                                      ايجكاؾ١ٝO               ايز١ٜٝٓO           ايؿ١ٝٓ 

 ............. ايقٓاعات يف ايٌٓٝ ْٗض َٔ ايكزَا٤ املقضٜني اعتؿار -35

           اؿذض١ٜO          اـؾب١ٝ             O          ايؿداص١ٜ                 Oاملعز١ْٝ 

 ............ ع٢ً ايربر٣ ْبات ع٢ً ايكا١ُ٥ ايقٓاعات نجض٠ تزٍ -36

 َّقض                    ؾ٢ ايقٓاع١ تكزO اـاّ املٛار أعضاص ايقاْع َعضؾ١ 

 اـاّ املٛار ٚؾض٠                                    O ّايربر٣ ْبات بظصاع١ اإلٖتُا 

 ........... أؾضٜكٝا سٍٛ يًزٚصإ ناٚ صس١ً إصعاٍ َٔ اهلزف نإ -37

 ايزاخٌ               َٔ اإلؾضٜك١ٝ ايكاص٠ انتؾافO ايغاس١ًٝ اإلؾضٜك١ٝ األصامٞ انتؾاف 

 بضٜا املقض١ٜ ايتذاص٠  تٓؾٝط                        O       ٌعبل َا ن 

 ......... فٓاع١ َغتٛصر٠ خاّ َٛار ع٢ً اعتُزت ايت٢ ايكزمي١ املقض١ٜ ايقٓاعات َٔ -38

              ايظدازO                                االٚصامO                             االثاخO االٚا٢ْ 

 ع٢ً ٜزٍ مما اؾٓٛب إىل صسالت٘ ٚتعزرت ايكزمي١ ايزٚي١ ؾ٢ صساي١ اععِ سضخٛف نإ -39

 .............بـ َقض إٖتُاّ

 أؾضٜكٝا               َع ايتذاص٠ ت١ُٝٓO                االؾضٜك١ٝ ايبالر انتؾاف 

 االؾضٜك١ٝ                    ايبالر اعتعُاصO            اؾٓٛب١ٝ اؿزٚر تأَني 

 تؾري ايغابك١ ايعباص٠(  فٓاعتٗا ؾ٢ املغتدز١َ اـاّ املٛار ٚتعزرت اـايز٠ املقض١ٜ  ثاصآلا َٔ) -41

 ..............فٓاع١ إىل

 بٛاب                       ألاO ايٛصم                O        ثاخ                 ألاOايتٛابٝت 

 ايضعّٛ َٔ ايعزٜز ػز ؾإْو األققض مبز١ٜٓ ايبشضٟ بايزٜض ستؾبغٛت ملتشـ بظٜاص٠ قُت اسا -41

 ...........اٖتُاَِٗ تٛمع أْٗا املتٛقع َٔ ٚاألؽهاٍ

 املتٛعط               ايبشض بالر َع ايتذاصٟ ايٓؾاط 

 عٗزٖا يف ايغؿٔ فٓاع٘ اطرٖاص 

 ايػضب                           بالر مٛ ْؿٛسٖا اتغاع 

 أؾضٜكٝا يف ايتذاص١ٜ عالقتٗا اطرٖاص 

 ..................تتعًل عبابأل ٜضدع ايكزَا٤ املقضٜني طَٔ ؾ٢ املعز١ْٝ ايقٓاعات إطرٖاص -42

 يًشضؾٝني                                          ايزٚي١ تكزٜضO املقض٣  ايقاْع َٗاص٠ 

 ايتعزٜٔ يبعجات ٚاؿُا١ٜ األَٔ تٛؾري           O ّاملعارٕ عٔ بايتٓكٝب ايزٚي١ إٖتُا 

 ايكزمي١ َقض يف ايٌٓٝ ْٗض ٚؾٝنإ...........  فٓاع١ اطرٖاص ظٗٛص بني ٚثٝك١ عالق١ ٖٓاى -43

          األثاخ                 O  ْٞاألٚا                            O ايتٛابٝت                         O  ايشٖب 
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 ................إْؾا٤ خالٍ َٔ اقتقارٜا راصٟإلا ايتٓعِٝ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ عضف -44

 ايالٖٕٛ                           عزO          ايظصاع١  بؾ٦ٕٛ املدتق١ راصاتإلا 

 دزٜز٠              أصام٢ طصاع١O    ٚقافألا ًَه١ٝ 

 ٜٚضدع ق٠ٛ َٔ ميًو َا بهٌ عٓٗا ٚراؾع ٚثٝك١ بعالق١ ايظصاع١ٝ باألصض ايكزِٜ املقض٣ اصتبط -45

 ............... عبابأل سيو

                   اقتقار١ٜO                    عٝاع١ٝO                   ادتُاع١ٝO ر١ٜٝٓ 

 ........... بغبب ايٓٛب١ ٚبالر َقض بني ايتذاص١ٜ ايتبارٍ َضانظ اسزٟ أعٛإ ناْت -46

 االقتقارٟ           تكزَٗا                O     اؾػضايف َٛقعٗا               

 ّايٓكٌ ٚعا٥ٌ تكز                               O  األَٔ تٛاؾض 

 ......... فٓاع١ يف َتعزر٠ خاّ َٛار ايكزَا٤ املقضٜٕٛ اعتدزّ -47

             األثاخ                      O                          ايٛصمO                           األبٛابO ايتٛابٝت 

 ......... بغبب أؾضٜكٝا سٍٛ يًزٚصإ صسًت١ يف بايؿٓٝكني ناٚ اعتعإ -48

 ؾٝٓٝكا َقض بني ايطب١ٝ ايعالقات                  O املتٛعط ؾٝٓٝكا َٛقع  

 ِٗايبشض صنٛب يف َٗاصت                  O             املار١ٜ تهًؿتِٗ ق١ً 

 ايتذاص١ٜ املعاَالت ظبط ايكزَا٤ املقضٜني اعتطاع"  ايتذاص١ٜ املبارالت اعاؼ املكاٜن١ ناْت" -49

 ............. خالٍ َٔ

 َقض سزٚر عًٞ ايتشقٝٓات إقا١َ                  O اؾُاصى إراص٠ إْؾا٤  

 ايػؿ عًٞ فاص١َ عكٛبات ٚمع                O       عٝظٚعرتٜػ قٓا٠ سؿض 

 ............ ٜز ع٢ً اؾػضاؾ١ٝ يًهؾٛف ايتاصٜذ ؾ٢ قاٚي١ أٍٚ متت -51

                األٚصٚبٝنيO                       األغضٜلO                          ايؿٝٓٝكٝنيO ايكزَا٤ ايعضاقٝني 

 ايعا١ًَ ٚاألٜزٟ اـاّ املارٙ سٝح َٔ املكاٜػ بهٌ املٓؾأ َقض١ٜ اآلت١ٝ ايقٓاعات نٌ تعترب -51

 .......... َاعزا

 األثاخ           O                ايربرٟ             ٚصم          Oايظداز                    Oٕاملعار 

  ايٌٓٝ ْٗض ملا٥ٝ٘ ٚاعتػالال سؿاظا ايعقٛص أنجض ٖٞ.............  عقٛص تعترب -52

 ايٛعطٞ           ايزٚي١O       ايكزمي١              ايزٚي١O اؿزٜج١                ايزٚي١ Oٍاألٍٚ االْتكا 

 ............ عقض خالٍ َقض يف ايتذاص٠ سضن٘ تضادع -53

 ايكزمي١ ايزٚي١           O ايٛعطٞ ايزٚي١            O اؿزٜج١ ايزٚي١                   O ٍاألٍٚ االْتكا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31 

 ؟

 اقتقارٟ ألعباب ايظصاع١ٝايؿالح املقضٟ ايكزِٜ عٔ االصض  راؾع (1

 يف َقض يف ايعقض ايؿضعْٛٞ  ايظصاع١ٝ املًه١ٝاْعزَت  (2

 نإ اْتاز ايظٜٛت قًٝا ال ٜهؿٞ ساد٘ االعتٗالى  ١ايؿضعْٛٝيف َقض  (3

 ايز١ٜٝٓبعض اؾٛاْب  ايؿضع١ْٝٛنإ يًذاْب االقتقارٟ يف َقض  (4

   ايؿضع١ْٝٛبايؿّٝٛ يف َقض  اؿناص١ٜاصتبطت ببٓا٤ عز ايالٖٕٛ طٜارٙ ايتذُعات  (5

 نُا نإ ٖٓاى داْب ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ايظصاع١ٝيف االصامٞ  اـاف١ املًه١ٝ ٚدزت (6

  باألصامٞاخض ٖٚٛ سل االْتؿاع 

َٔ  االقتقار١ٜ األْؾط١يف كتًـ  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  اؿٝٛا١ْٝ ايجض٠َٚٔ  االعتؿار٠مت  (7

  ٚايتذاص٠ ٚايقٓاع١ ايظصاع١

 إدباص١ٜ ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ايقٓاع١ٝناْت اؿضؾ١  (8

  ايؿضع١ْٝٛيف فٓاع٘ اؿًٞ ٚايتُاثٌٝ يف َقض  املغتدز١َتعزرت اـاَات  (9

  ايقٓاع١ٝٚىل َٓتذاتِٗ أناْت ايتٛابٝت َٔ  ايؿضع١ْٝٛاٍٚ َعاٖض ايٓؾاط ايقٓاعٞ يف َقض  (11

  ايكزمي١ٚ ايٓؾاط ايقٓاعٞ يف َقض  اؿٝٛا١ْٝ ايجض٠ٖٚٓاى اصتباط بني  (11

 مل ٜعٗض رٚص يًشهُا٤ يف َقض يف ايٓؾاط االقتقارٟ  (12

  ايؿضع١ْٝٛٛعط٢ يف َقض اي ايزٚي١ٚفٌ ْؾاط َقض ايتذاصٟ اىل دظص ايبشض املتٛعط يف عٗز  (13

  ايكزمي١ ايزٚي١بؾهٌ نبري يف عقض  األؾضٜك١ٝت عالق٘ َقض َع ايكاصٙ ٓؼغ (14

  ؽت١َٜٛععُٗا  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ايظصاع١ناْت  (15

 ايػشا٥ٞيف بعض االٚقات ع٢ً أَ َقض  ايطبٝع١ٝاثضت ايهٛاصخ  (16

 يف ايعقض ايؿضعْٛٞ   املقض١ٜناْت ايظٜٛت َٔ اِٖ ايقارصات  (17

 ايكزمي١ ايزٚي١يف عقض  َٛصٜػمت اٜكاف املز املا٥ٞ يبشريٙ  (18

 ايؿضع١ْٝٛيف َقض  اؿٝٛا١ْٝ ايجض٠ٚٚىل يف األ ١املهاْ املاؽ١ٝاستًت  (19

 ايؿضع١ْٜٝٛعز ايقٝز َٔ اِٖ َعاٖض ايتُٝٝظ ايطبكٞ يف َقض  (21
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 ............ عٛاٌَ بؿعٌ ملقض ايٛسز٠ ايتاصى١ٝ ؼككت -1

 طبٝع١ٝ                          Oبؾض١ٜ            O                              خاصد١ٝO ٚبؾض١ٜ طبٝع١ٝ 

 . ايغٝاع١ٝ املقضٜني صبط عًٞ سيو ٜؤنز املكزع١ املًه١ٝ بؿهض٠ ٜؤَٕٓٛ املقضٜٕٛ نإ -2

 االدتُاع١ٝ اؿٝا٠           O ايز١ٜٝٓ اؿٝا٠            O ايجكاؾ١ٝ اؿٝا٠             O  االقتقار١ٜ اؿٝا٠ 

 ايزيتا عًٞ ايغٝطض٠ يف اهلهغٛؼ.............  عاعزت -3

 اؿزٜج١                 ايعغهض١ٜ ايتكٓٝاتO َقض خريات نجض٠ 

 عزرٜا                       اهلهغٛؼ تؿٛمO      َِٗقض عًٞ ايغٝطض٠ يف صغبت 

 اؾ١ٗ ...... يف ايؿضعْٛٞ ايعقض يف املقضٟ يًذٝؿ سكٝك١ٝ  َعضن١  اٍٚ ناْت -4

 ايؾضق١ٝ اؾٓٛب١ٝ                           O             ايػضب١ٝ اؾٓٛب١ٝ 

 ايؾضق١ٝ                              ايؾُاي١ٝO           ايػضب١ٝ ايؾُاي١ٝ  

 .......... عزا َا ٜأتٞ مما نٌ يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايتٓؿٝش١ٜ ايغًط١ متجًت -5

 ايؾضط١                  Oاؿه١َٝٛ               االراصات صؤعا٤O احملانِ ٚصؤعا٤           O ّاألقايِٝ سها  

 ..... ايكزمي١ ايزٚي١ عقض ْٗا١ٜ يف املقضٟ ايؾعب يجٛصٙ االدتُاع١ٝ األعباب أِٖ َٔ نإ -6

 االدتُاع١ٝ ايعزاي١ غٝاب                        O  ايعًِ نجض٠  

 اـاصدٞ االستالٍ صؾض                            O املًو عًط١  معـ  

 ......... األعض٠ عٗز يف قٟٛ بٓؿٛس ايؿضع١ْٝٛ َقض يف األقايِٝ سهاّ متتع -7

 ايجايج١ عؾض                             O عؾض اؿار١ٜ                 O                             ايغابع١O ايتاعع١  

 ........... املٗاّ َاعزا ايٛظا٥ـ َٔ فُٛع٘ ع٢ً ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايٛطٜض سقٌ -8

 ايزبًَٛاع١ٝ             O                        ٞايتؾضٜعO  قنا١ٝ٥                             O تٓؿٝش١ٜ  

 ع٢ً. نبري بؾهٌ ٜعتُز  ايكزمي١ ايزٚي١ عٗز ؾ٢ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايٛطٜض َٓقب نإ -9

 ٙٛايعغهض١ٜ        ايك               O االدتُاع١ٝ ايعالقات                

 اـاصدٞ املعٗض                           Oايهؿا٠٤  

 ......... طضٜل عٔ ٚسيو ؽعب٘ َٔ ايعُٝا٤ ايطاع١ نغب ايكزمي١ َقض يف ايؿضعٕٛ اعتطاع -11

 يًؾعب                                   ٚايتكضب ايتٛررO          ؽدق٘ اىل ايتكزٜػ فؿ١ اماؾ١  

 االقتقارٟ بايضخا٤ ايؾعب متتع                      O      ايعغهض١ٜ بايك٠ٛ ايتٗزٜز  

 ........... ٖٞ ايكزَا٤ يًُقضٜني ايغٝاع١ٝ ايٛسز٠ خطٛات أٚىل تعز -11

 اؿناص١ٜ                                            ايتذُعاتO ِٝاملغتك١ً االقاي  

 ايضٜؿ١ٝ                                                 ايتذُعاتO املٝالر قبٌ 4242 االٚىل ايٛسز٠  
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 ........... ع٢ً ٖٚشا عاعز ايغًٗٞ بايطابع املقض١ٜ األصامٞ تتُٝظ -12

 االدتُاعٞ االْزَاز                                        O َقض يف املعتزٜٔ طُع 

 باـريات                           َقض اصض اَتال٤O   املقض١ٜ ٚاملزٕ ايكض٣ بني ايضبط 

 ............ سزٚرٖا ع٢ً ايغٝطض٠ َٔ َقض متهٓت ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايبشضٟ االعطٍٛ بؿنٌ -13

 ٚايؾضق١ٝ اؾٓٛب١ٝ                          O ٚايػضب١ٝ اؾٓٛب١ٝ  

 ٚايؾضق١ٝ ايؾُاي١ٝ                          O ٚايػضب١ٝ ايؾُاي١ٝ  

 ايؿضع١ْٝٛ............ َقض يف ايجا١ْٝ ايغًط١ ص٥ٝػ نإ -14

 ٙايكنا                  O ايٛطٜض                    O  ّاالقايِٝ سها                               Oٕٛايؿضع  

 ........... عزا َا األت١ٝ ٚايٛظا٥ـ املٗاّ يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ٚاملًو ايٛطٜض ٜؾرتى -15

                  ايز١ٜٝٓO اإلراص١ٜ                  O                             ايتؾضٜع١ٝO ايتٓؿٝش١ٜ  

 ............. ايكزمي١ ايزٚي١ عقض ْٗا١ٜ يف املقضٟ ايؾعب يجٛصٙ االقتقار١ٜ األعباب اِٖ َٔ نإ -16

 ايجضٚات                          تٛطٜع يف ايعزاي١ غٝاب O     اـاصدٞ االستالٍ صؾض  

 ايعًِ نجض٠                                                                     O  املًو عًط١  معـ  

 ....... األت١ٝ االعضات َٔ اٟ عٗز يف االٚىل يًُض٠ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايٛطٜض َقب ظٗض -17

 ايغابع١                 O                    ايجايج١ O       اـاَغ١                    Oاالٚىل  

 بـ  ............ ايكٝاّ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف يٓؿغ٘ ايؿضعٕٛ اختك -18

 املؾضٚعات               ع٢ً االؽضاف 

  اؾٝؿ قٝار٠                    

  ايٛطصا٤ تعٝني                                    

  املضاعِٝ افزاص 

 

 .... ..املًو عقض يف ايكزمي١ ملقض سزٚر أققٞ ٚفًت -19

             امحػO                       ستؾبغٛتO      ايجايح                  ؼتُػO         ٕٛاخٓات 

  األعض١ٜ ايضٚابط ْؾأ٠ يف..............  عاِٖ -21

 املتٛعط            ايبشضO         األمحض ايبشض           O           ايٌٓٝ ْٗض                 O       ٟايقشاص 

 ........... األعض٠ أٚاخض يف املكزع١ املًه١ٝ ؾهض٠ عٔ املقضٜٕٛ ؽًٞ -21

 ايجا١ْٝ          O               اـاَغ١                          O               ايضابع١O  ايغارع١ 

 ................ يًغًط١ اَتالن١ عًٞ ٜزٍ مما ايكٛاْني إفزاص يف اؿل ي٘ املًو نإ -22

              ايكنا١ٝ٥O           ايتؾضٜع١ٝ                  O      ايتٓؿٝش١ٜ              O    ايز١ٜٝٓ 

 ؟........ اؾ١ٗ َٔ َقض ايٞ قارّ نإ ايعزٚ ملٛاد١ٗ املقضٟ اؾٝؿ بٗا قاّ َعضن١ أٍٚ -23

             ايؾُاي١ٝ O       اؾٓٛب١ٝ                      O ايؾضق١ٝ                    ايؾُاي١ٝOايػضب١ٝ 
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 ...عٗز َٔ بزا١ٜ ايكَٛٞ َقض أَٔ عًٞ نبري ٚخطضا تٗزٜزا متجٌ ايؾُاي١ٝ اؿزٚر أفبشت -24

 اؿزٜج١ ٚايزٚي١ ايٛعطٞ ايزٚي١                        O      ٍاملتاخض٠ ايزٚي٘ األٍٚ االْتكا 

 ايجاْٞ ٚاالْتكاٍ اؿزٜج١ ايزٚي١                           O     ايٛعطٞ ٚايزٚي١ ايكزمي١ ايزٚي١ 

 َقاؿِٗ ٜضاعٞ إ هب سانُآ باعتباصٙ االدتُاع١ٝ ايجٛص٠ بعز املًو ايٞ املقضٜٕٛ ْعض"  -25

 ...... َبزأ عٔ تعرب ايغابك١ ايعباص٠"  ٚأَاهلِ طُٛساتِٗ عٔ ٜٚعرب

 ٌايغًطات               ؾق               O ايؿضر               ق١ُٝ صؾع 

  املغاٚا٠     َبزأ عٝار٠               O ايغًطات َقزص اال١َ 

 عٗز.......... يف َقض يف اإلراصٟ ايٓعاّ يف سزخ ايشٟ املًُٛؼ ايتػري إغؿاٍ ميهٔ ال -26

 ايٛعطٞ ايزٚي١            O ايكزمي١ ايزٚي١            O اؿزٜج١ ايزٚي١               Oاملتأخض٠ ايزٚي١ 

بٝز .........  إٔ سايو ٜؤنز( ايكزمي١ َقض يف ايالٖٕٛ عز بٓا٤ عًٞ ايجايح إممٓشات املًو أؽضف) -27

 ايؿضعٕٛ 

 ايتؾضٜع١ٝ       ايغًط١                    O ايتٓؿٝش١ٜ           ايغًط١ 

  ايكنا١ٝ٥        ايغًط١                    O ايز١ٜٝٓ ايغًط١ 

 يف ٚمٛسا أنجض ناْت ٚيهٓٗا اؿٝا٠ دٛاْب ناؾ١ يف ايجايح عٓٛعضت الاطات تعزرت -28

 ............ اؾٛاْب

 ٚاالقتقار١ٜ ايز١ٜٝٓ                                   O ٚايغٝاع١ٝ اإلراص١ٜ  

 ٚاالقتقار١ٜ                           االدتُاع١ٝO  ٚاالراص١ٜ االقتقار١ٜ 

 .... َضتبط املٓقب ٖشا اعتشزاخ عٓز ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايٛطٜض يتعٝني اؿكٝكٞ املعٝاص نإ -29

 ايع١ًُٝ          املها١ْ                                     O اإلراص١ٜ ايهؿا٠٤           

  ايؿقاس١        اؿه١ُ                              Oاالعض١ٜ ايضٚابط 

 يف" .  االعزا٤ قاصب١ يف ٚؽاصنٛا ايكزمي١ َقض يف املقضٟ اؾٝؿ يف ايٓٛب١ عهإ اؽرتى"  -31

 ..... تعين اؾٝؿ يف ايٓٛبٝني َؾاصن١:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ

 ٍٛهلِ                             املقضٜني قبO            َِْٗقضٜٕٛ َٛاطٕٓٛ ا 

 يًٓٛبٝني                      ايعغهض١ٜ املٗاص٠O   ملقض اؾٓٛب١ٝ اؿزٚر خطٛص٠ 

 .............. ايزٚي١ عقض يف االدتُاع١ٝ ايعزاي٘ ؼكٝل يف ايتؾضٜع١ٝ ايغًطات تزخًت -31

 ايكزمي١                       O ٞايٛعط            O                     اؿزٜج١                      O ايعتٝل 

  ّ.  م ٢٤٢٤ عاّ ملقض األٚيٞ ايٛسز٠ ؼكٝل يف.......... سهاّ متهٔ -32

 ايكبًٞ            ايٛد١ Oايبشضٟ ايٛد١                O ايٛعطٞ َقض                 O    طٝب١ 

 ............عقض يف بزا١ٜ ايكزمي١ َقض ًَٛى اٖتُاّ را٥ض٠ ايٓٛب١ بالر رخًت -33

 ايٛعطٞ                ايزٚي١Oايكزمي١           ايزٚي١O    اؿزٜج١ ايزٚي١              O   املتأخض٠ ايزٚي١ 

 ....... ْتٝذ١ ّ. م 1731 عاّ اهلهغٛؼ ٜز يف َقض عكطت -34

 ايغٝاع١ٝ ايقضاعات                         O االقتقار١ٜ االط١َ  

 ايز١ٜٝٓ                                ايجٛص٠O     االدتُاع١ٝ ايقضاعات 
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 ............... عزا نًٗا َقض اهلهغٛؼ استٌ -35

                          ٍايؾُاO اؾٓٛب          O                        ايؾضمO   ايػضب 

 ............ايزٚي١ عقض يف ايٛطٜض عٓ٘ املغ٦ٍٛ اؾػضايف ايٓطام تنٝل مت -36

           ايكزمي١         O ٞايٛعط               O     اؿزٜج١                     O ايعتٝل 

 عٛصٜا ايٞ ٚاؿقٕٛ ايكالع ٚإقا١َ ايعغهض١ٜ اؿُالت بإصعاٍ ايكزَا٤ املقضٜٕٛ اٖتُاّ -37

 ............... أٖزاف يتشكٝل عًٝٗا ٚايغٝطض٠

 إقتقار١ٜ                        O                         ر١ٜٝٓO               أ١َٝٓO ادتُاع١ٝ 

 ...............ايغًطات بعض يٛطٜض٠ املًو أعطٞ -38

 ٚايتؾضٜع١ٝ ايتٓؿٝش١ٜ                 O                ايتٓؿٝش١ٜO             ايعغهض١ٜO  ايز١ٜٝٓ 

 .....خالٍ املقضٟ ايتكغِٝ تؾب٘ اراص١ٜ اقايِٝ ايٞ ٕايغٛرا مشاٍ تكغِٝ مت -39

 ايكزمي١                           ايزٚي١ عقضO ايٛعطٞ        ايزٚي١ عقض 

  اؿزٜج١         ايزٚي١ عقض O           املتأخض ايعقض 

 َٔ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايغارع١ األعض٠ عٗز أٚاخض يف اؽتعًت اييت االدتُاع١ٝ ايجٛص٠ غريت"  -41

 نإ قِٝ عز٠ االدتُاع١ٝ ايجٛص٠ ابضطت:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ يف"  يًؿضعٕٛ املقضٜني ْعض٠

 ........ق١ُٝ ابضطٖا

            ايزميكضاط١ٝO                         ايتغاَح          O        اؿض١ٜ               O   املغاٚا٠ 

 ............ايغًط١ َاعزا ايغًطات نٌ عًٞ ايٛطٜض سقٌ -41

 ايتٓؿٝش١ٜ             O      ايكنا١ٝ٥            O      ايعغهض١ٜ          O ايتؾضٜع١ٝ 

  سايٝا............  َٓقب ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايٛطٜض َٓقب ٜؾب٘ -42

 ايٓٛاب               فًػ ص٥ٝػO       ايٛطصا٤ ص٥ٝػ            O    ايزاخ١ًٝ              ٚطٜضO    احملاؾغ 

 ............. ٖٛ اؾٓٛب١ٝ اؾ١ٗ َٔ ملقض اؿٟٝٛ اجملاٍ تأَني يف ؽضعٛا ايشٜٔ املقضٜني املًٛى َٔ -43

 ايجاْٞ                صَغٝػO    ايجايح ؼتُػ                     O   امحػ                 O     ٕٛاخٓات 
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 ؟

 ع٢ً ايتٛافٌ ايزاخًٞ بني املقضٜني ايكزَا٤ نجضٙ ٚدٛر اـريات مبقض  عاعز (1

 يًؿضعٕٛ عكز املعاٖزات  ايغٝاع١َٝٔ اِٖ ايٛظا٥ـ  (2

  املار١ٜ ايكزص٠ع٢ً  ايبزا١ٜيف  ايكزمي١يف َقض  ايٛطاص٠ َٓقباعتُز  (3

 يًؾعب املقضٟ بايرتقٞ ٚؼغني اٚماعِٗ  اإلراص١ٜايعضٚف  شتمس (4

 يف خًل ٖٜٛ٘ َقضٜ٘ متٌٝ اىل ايعٓـ  ايطبٝع١ٝايعضٚف  عاُٖت (5

  ايؿضع١ْٝٛ ايغارع١ األعض٠تٓاقض ايهبري بني ًَٛى  ظٗض (6

 يتغاَح ايزٜين بااهلهغٛؼ  اتغِ (7

  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ايتٓؿٝش١َٜٔ اهل٦ٝات  يؾضط١اتعز  (8

 ايٛعط٢  ايزٚي١يف عقض  ايٓٛب١مت تكغِٝ  (9

 يف غضب ايزيتا  املٛسز٠ٚقعت اٍٚ عافُ٘ ملقض  (11

 قٛت٘ ٚعًطت٘ َٔ اؾاْب ايضٚسٞ  اعتُز ؾضعٕٛ (11

  ايز١ٜٝٓاّ مبا ؾٝٗا بعض ايٛظا٥ـ ٗبهجري َٔ امل ايؿضع١ْٝٛمتتع ايٛطٜض يف َقض  (12

  ايغارع١ األعض٠متتع سهاّ االقايِٝ بٓؿٛس ٚاعع يف عٗز ًَٛى  (13

  ايؿضع١ْٝٛمبقض  اؿزٜج١ ايزٚي١يف عقض  احمل١ًٝ اإلراص٠يف  ايٛصاث١مت ايػا٤  (14

 االٖضاّ ٠املٓعِ يف َقض يف عقض بٓا اؾٝؿظٗضت  (15
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 ال ايًٗٛ يف ٜكنٞ َٚٔ ممتع١ بًشع٘ ٜٓعِ ال ن١ً ايٓٗاص ٜعٌُ َٔ) اؿهُا٤ أسز أقٛاٍ َٔ -1

 ....... ايٞ تزعٛ ايغابك٘ ايعباص٠(  ١َٜٛ قٛت هز

 ٌُاؾار            ايعO         ايتغاَح            O      املغاٚا٠             Oايٛعط١ٝ 

 َٔ بزا١ٜ ٚنضاَت٘ ايؿضر قُٝ٘ ٚاعالٙ يًؾعب االدتُاع١ٝ ايعزاي١ ؼكٝل ايٞ اؿهاّ ععٞ -2

 ............ عٗز

 ايٛعطٞ ايزٚي١            O  ايكزمي١ ايزٚي١          O اؿزٜج١               ايزٚي١O املتاخض٠ ايزٚي١ 

 يف املكابض عضق٘ اْتؾضت ،، ايغضق١ يتذٓب ٚاالٖضاَات اؿق١ٓٝ ايكبٛص ايكزَا٤ املقضٜٕٛ بين -3

   ...... عقض

 ايكزمي١              ايزٚي١O ايٛعطٞ               ايزٚي١Oاؿزٜج١                ايزٚي١O ٍاألٍٚ االْتكا 

 ...ٜقبشٛا سيت يًزٚي١ ايتابع١ باملزاصؼ أبٓا٥ٗا باؿام ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايػ١ٝٓ االعض٠ قاَت -4

 َٗض٠ فٓاع             O   املعبز             يف ن١ٓٗO ايزٚاٜٚٔ               يف نتاباO اؾٝؿ يف ؾضعاْا 

 عزا.......... َا َٔ ٜأتٞ مما نٌ يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايطبك١ٝ ايؿٛاصم ظٗضت -5

 ٚايظ١ٜٓ االطٜا٤                 O  االبٓا٤ تضب١ٝ                   O  ايزٜين                             املعتكز Oايعُاص٠  

 .......... ٚاُٖٗا املغتٛصر٠ اـاَات بعض ع٢ً َقض يف ايٓغٝر فٓاع٘ اعتُزت -6

             اؿضٜض                  O      ٔايكط                      Oٕايهتا                        O ايقٛف  

 ٖشا بزأ ٚقز اهلهغٛؼ مز املقضٜني يزٟ ايٛط١ٝٓ ايضٚح بعح يف َِٗ رٚص ستب ألٜاح نإ -7

 .............. عقض َٓش ايزٚص

 ٍايجاْٞ        االْتكا      O ايٛعط٢            ايزٚي١O  ايكزمي١              ايزٚي١O اؿزٜج١ ايزٚي١  

 ٚايزيٌٝ ايجكايف املغت٣ٛ ع٢ً االٖتُاّ َٔ نبري قزص ع٢ً ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املضآٙ سقًت -8

 ............. رٚص سيو ع٢ً

 ؽريٟ تٝيت                   O آتٕٛ                          َضٜتO إٜظٜػ                       O ستؾبغٛت  

 ................ يف ايعًٝا ٚايطبك١ ايػ١ٝٓ االعض ابٓا٤ تؾاب٘ -9

 ًُِٗٝابا٥ِٗ َٔ سضف تع                                                       O ِٗايبٓات تعًِٝ صؾن 

 ِٗايتع١ًُٝٝ ايزٚي١ َؤعغات َٔ اعتؿارت                   Oِٗاؿان١ُ بايطبك١ عالقت  

 ......... بٗا االعض٠ ألؾضار اـقٛف١ٝ بطابع مل تتغِ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف األت١ٝ املغانٔ َٔ اٟ -11

 ايؿضعٕٛ ققض                                      O ٔايٛعط٢            ايطبك١ َغان  

 ٔاالغٓٝا٤ َغان                               O  ٔايعا١َ َغان  

 ......... اقتقارٟ رٚص هلا نإ اييت ايؿضع١ْٝٛ ايٓغا٤ اِٖ َٔ -11

 ستؾبغٛت               O إٜظٜػ                 O ستب إٜاح                            O  آتٕٛ َضٜت  
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 ....... عقض يف ايكزمي١ َقض يف يًُضآ٠  َِٗ رٚص ؽضٟ تٝيت َجًت -12

 اؿزٜج١             ايزٚي١ 

   ٍاالٍٚ                   االْتكا 

  ايٛعط٢ ايزٚي١                

  ايكزمي١ ايزٚي١ 

 .......... اؾاْب يف ٚامح بؾهٌ سيو ظٗض ٚقز ايعزاي١ ق١ُٝ  ايكزَا٤ املقضٜني ارصى -13

 ٟايعغهض                 O ٟاالقتقار                 Oاالَين                            O  ايزٜين  

 االْتكاي١ٝ ايؿرتات اسز يف اْتؾضت اييت ايؿٛم٢ َعاؾ١ اىل تٗزف قب سٛص قٛاْني ناْت -14

 ............ ايقضاعات ْتٝذ١ اؿزٜج١ ايزٚي١ بعقض

                  ايز١ٜٝٓO االقتقار١ٜ               O ايغٝاع١ٝ                      O ايعغهض١ٜ  

 ايغابل ايكإْٛ ٜزٍ سيو م٤ٛ يف ايعبٝز ع٢ً ايعٌُ ٚنجضت ايكغ٠ٛ َٓع قب سٛص قٛاْني َٔ -15

 ........... ع٢ً

 ايغٝاعٞ اؾاْب تزٖٛص                            

  االقتقار١ٜ اؿٝاٙ ؾغار 

 ايعٓقضٟ ايتُٝٝظ ٚدٛر                            

 ايطبكات َٔ ايعزٜز ٚدٛر  

 ...... إلقا١َ  ايالط١َ األٚي١ٝ املٛار بعض ٚتٛؾري املقض١ٜ ايعُاص٠ يف ايٌٓٝ ْٗض رٚص ظٗض -16

 املٓاطٍ أصمٝ٘ ؾضـ                O األعُز٠              O االبٛاب                     O ٕاؾزصا  

 اؾاْب ........... عزا َا ٜأتٞ مما نٌ يف َباؽض رٚص ايؿضع١ْٝٛ يًُضأ٠ نإ -17

 ايجكايف                      O                      ٟاالقتقارO ٟايعغهض                      O  ايزٜين  

  اؿهِ ؽ٦ٕٛ يف إخٓاتٕٛ املًو طٚدٗا ْٝؿضتٝيت ؽاصنت -18
 ........... رٚصٖا ميجٌ ٖٚشا

               ٟاالقتقار     O ايزٜين                  

  ٞايغٝاع                      O ّنأ 
 

 ....... اؾاْب ع٢ً بٓا٤ االدتُاع١ٝ َٚهاْت٘  ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايؿضر َهاْ٘ ؼزرت -19

 ايزٜين                      O ايع٢ًُ                      O  ٟايعغهض                                    O  ٞايٛظٝؿ  

 اهلتِٗ مُٔ ٚارخًٖٛا سٝاتِٗ يف ايكزَا٤ املقضٜني ارصنٗا قُٝ٘ اىل تؾري املكاب١ً ايقٛص٠ -21

 ١ ................قُٝ ٖٚٞ

 ٍاؾُا                           

                      ايقزاق١ 

                          ايعزاي١ 

  ايضمح١ 
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 ........... َاعزا ٜأتٞ مما نٌ يف ايطبك١ٝ ايؿٛاصم ظٗضت -21

 ٘ايقٝز               صٜام Oاملضأ٠ أرٚاص                    O املغانٔ يف                                  O ٘ٝاألبٓا٤ تضب  

 ٖش٠ تالعب َٔ اينضا٥ب َٛظؿٞ ب٘ ٜكّٛ َٚا ايؿالسني ٜعًِ َٔ َعاقب١  قب سٛص قٛاْني َٔ -22

 ........... ع٢ً تزٍ ايعباص٠

 ٔاإلراص١ٜ األسٛاٍ ؼغ                                                  O   االراصٟ ٚايؿغار ايضقاب١ غٝاب  

 املقض١ٜ اؿه١َٛ اَهاْٝات معـ                      O ٙايؿضع١ْٝٛ مبقض ايٛظٝؿٞ اؾٗاط نؿا٤  

 االعتكضاص.............. سٝاٙ ايكزِٜ املقضٟ ٜعٝؿ بزا -23

 م ّ 3211 ايتاصى١ٝ ايٛسز٠ بعز                       O االقايِٝ ْؾا٠ بعز  

 اؿزٜح اؿذضٟ ايعقض يف                             O  ايكزِٜ اؿذضٟ ايعقض يف 

 ......املضأ٠  رٚص ع٢ً ريٌٝ ٖٚشا يظٚدٗا املضأ٠ َغاعزٙ ٜٛمح املكابٌ ايؾهٌ يف -24

            ايزٜين 

                    ٞايغٝاع 

 ٟاالقتقار            

 ّنأ 

 ٚتأنزت االدتُاع١ٝ ايعزاي١ ؼكٝل عًٞ ايؿضاع١ٓ سضل -25
 .......َٓش ايٛطصا٤ ايٞ تعًُٝاتِٗ يف املعاْٞ ٖشٙ 

 ايعتٝل               ايعقضOايٛعطٞ           ايزٚي١ عقضOاؿزٜج١ ايزٚي١ عقض           Oايٓٗن١ عقض 

 .......... يف اجملتُع طبكات باختالف ايكزَا٤ املقضٜني َغانٔ تؾابٗت -26

 املٓظيٞ                 ٚاالعاؼ ايؿضـO                        ايطٛابل ٚعزر اؿذضات عزر  

 َٓٗا                  بٓٝت اييت اـاّ املٛار                     O     ٚايٓكٛـ ايظخاصف 

 ......ٍ تكزٜغِٗ يف يًعًِ ايكزَا٤ املقضٜني صؾض ظٗض -27

 ٘إٜظٜػ              األهلO َ٘اعت                 األهلO    ٘أٚطٚصٜػ             اإلهلO٘آتٕٛ االي 

 .......... يف ٚامح اقتقارٟ رٚص هلا نإ ايكزِٜ املقضٟ اجملتُع يف املضأٙ أرٚاص تعزرت -28

 ٌُبايتذاص٠ ايع                         O               املٓاطٍ يف بٓاتٗا تزصٜب  

 ٌُاملعبز              يف نها١ٖٓ ايعO   ّايظٚز َع ايظٚاز تهايٝـ اقتغا 

 ....... اؾاْب يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املضأ٠ رٚص ٜٛمح املكابٌ ايؾهٌ -29

                  ايجكايف 

                      ٟاالقتقار  

                         ٞايغٝاع 

  ايزٜين 
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 ........ خالٍ َٔ َٓاطهلِ عًٞ ايؿٝنإ تأثري خطض ايكزَا٤ املقضٜني ػٓب -31

 ِٖايًي بايطٛب بٓا٤                  O                باؿذاص٠ األبٛاب ؾتشات بٓا٤ 

 َضتؿع١                  أَانٔ يف بٓا٤ٖاO       اؾزصإ تظٜني 

 ... عاٌَ االختالف ٖش ٚصا٤ ايض٥ٝغٞ ايعاٌَ ٚنإ ايكزَا٤ املقضٜني بني املالبػ ْٛع١ٝ اختًؿت -31

 ٞادتُاع               O       رٜين          O             ٟاقتقار               O       ٞعٝاع 

 . َجٌ ايطبكٞ بايتكغِٝ َتأثض٠ مماصعتٗا مت ٚبعنٗا ايكزمي١ َقض يف ايرتؾ١ٝٗٝ األيعاب تعزرت -32

  املقاصع١               O                     ايهض٠O      ايقٝز              O        ٌاألثكاٍ مح 

 تؾذٝع ايكزمي١ َقض يف اؿكٛم َٔ ايعزٜز ْٚايت ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املضأ٠ َها١ْ اصتؿعت -33

  اؾاْب يف املضأ٠ إعٗاّ عًٞ ٜؤنز اهلهغٛؼ َٔ َقض يتشضٜض محػ أل ستب ٚاٜاح ؽضٟ تيت

 ايجكايف             O         ايزٜين                       Oٟايعغهض                  O   ٞاالدتُاع 

 ............ ٖٛ ْايت١ تكزٜض ٚأنرب ايؿضع١ْٝٛ َقض عاي١ٝ مبها١ْ املضأ٠ سعٝت -34

 ايبالر سهِ تٛيٝٗا                  O             املعبٛرات نأسز تقٜٛضٖا  

 املعبز يف نا١ٖٓ تعٝٝٓٗا                  O ٚايبٝع ايتًُٝو سل عًٞ سقٛهلا 

 ........ بايٓٛاسٞ ايكزمي١ َقض يف ايػٓا٤ اصتبط -35

              االقتقار١ٜO     ايجكاؾ١ٝ               O                  ايغٝاع١ٝO         ايعُضا١ْٝ 

 ........... عًٞ ٚأؾضٜكٝا َقض يف املٛعٝك١ٝ اآلالت بني ايتؾاب١ ٜزٍ -36

 ٌاؿناصات تٛاف                                               O  ّبإؾضٜكٝا املٛعٝك١ٝ االالت تكز  

 يًُٛعٝكٞ املقضٜني سب                 O            املتٛعط َقض َٛقع 

 . باؾٛاْب تتعًل عٛاٌَ َغانِٓٗ بٓا٤ أَانٔ ايكزَا٤ املقضٜني اختٝاص يف املؤثض٠ ايعٛاٌَ َٔ -37

            االدتُاع١ٝO                              ايز١ٜٝٓO  اؾػضاؾ١ٝ             O االقتقار١ٜ 

 ........ ايزٚي١ عقض يف ايعغهض١ٜ باألعٝار االستؿاٍ نجض -38

                       ٞايٛعطO               اؿزٜج١O                         ايكزمي١O  ايعتٝل 
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 يز٣ االْغإ املقضٟ  األعض١ٜايقٝز ع٢ً تطٛص ايعالقات سضؾ١ عاعزت  (1

 ايكزمي١ ايزٚي١يف عقض  ايؿضاع١ٓايعزٍ اعاؼ املًو َكٛي٘ طبكٗا  (2

 نإ َٔ اٖزاف سٛص قب اييت اصارٖا بكٛاْٝٓ٘ ٖٛ محاٜ٘ املغتنعؿني   (3

 يف اجملتُع احملٝط بِٗ  ايعزاي١يف اْتاز ْٛع َٔ  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  املجكؿ١ ايقؿ٠ٛعاعزت  (4

 َع تكايٝز ايظٚاز يف ايٛقت اؿايٞ  ايؿضع١ْٝٛتؾابٗت تكايٝز ايظٚاز يف َقض  (5

االقتقارٟ يف َقض  املضأ٠ريٌٝ ع٢ً رٚص  ب١ْٛاىل بالر  ايتذاص١ٜت ايضسالت اصعاٍ ستؾبغٛ (6

  ايؿضع١ْٝٛ

 رٚص نبري يف اجملاٍ ايقشٞ  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  يًُضأ٠نإ  (7

 يف ؾضـ اصمٝ٘ املغانٔ  ١ب ايًٓٝٝعاعتدزّ املقضٜني ايكزَا٤ ايضٚا (8

 يف ايعٗز ايؿضعْٛٞ  املقض١ٜنإ اؿضٜض َٔ اِٖ ايقارصات  (9

 عضؾٗا ايتاصٜذ  سناص٠ْتاز اععِ إل ٜٚهزملقضٟ ايكزِٜ ٜعٌُ نإ ا (11

 ٜزٍ اهلضّ االدتُاعٞ يًُذتُع املقضٟ ايكزِٜ ع٢ً اصتؿاع َهاْ٘ ايؿالسني  (11

بٛاعط٘  االدتُاع١ٝ ايعزاي١ايٛعط٢ ع٢ً ؼكٝل  ايزٚي١يف عٗز  ايكزمي١ًَٛى َقض  سضل (12

 عٔ ايتؾضٜعات بشيو 

 ايضٚس١ٝيف بعض دٛاْب٘  بايعزاي١اٖتُاّ املقضٜني ايكزَا٤  ظٗض (13

 يف َقض قبٌ عٗزٙ   اإلراص١ٜاظٗضت قٛاْني سٛص قب َز٣ اْتعاّ االَٛص  (14

  ايعا١َايعًٝا يف اصعاٍ ابٓا٥ِٗ اىل املزاصؼ  ١ٚايطبك ايػ١ٝٓ ت األعضتؾابٗ (15

 تضبٝ٘ ابٓا٥ٗا ايقػاص  َٚٔ َعاٖض سيو ٖٛ ايؿضع١ْٝٛرٚص ادتُاعٞ يف َقض  يًُضآٙنإ  (16

 يف ايبٓا٤  صٚاعب ١ًْٝٝ َٚغانٔ االغٓٝا٤ يف اعتُارٖا ع٢ً  ايعا١َغانٔ اؽرتنت َ (17

 يف اؾاْب ايعُضاْٞ ايؿضع١ْٝٛيف َقض  االدتُاع١ٝظٗضت ايؿٛاصم  (18
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 ... أُٖٗا أعباب يعز٠ سايو ٜٚضدع قق١ٓ بطضٜك١ تبين ايكزَا٤ املقضٜني ًَٛى َكابض ناْت -1

 ِْٗٚاـًٛر  بايبعح إميا                                   O ِْٗاالهل١ بتعزر إميا 

 سٝاتِٗ                             أعضاص عًٞ اؿؿاظ Oِْٗاملٛت بعز باؿغاب إميا 

 .............. أُٖٗا أخالق١ٝ ايكِٝ َٔ فُٛع٘ أماؾت ر١ٜٝٓ ثٛص٠ أٍٚ اخٓاتٕٛ  ثٛص تعترب -2

 األؾهاص ؾضض يف ايتعٓت                                O ايز١ٜٝٓ بايعكا٥ز ايتؾبػ 

 االَٛص َعاؾ١ يف املٛمٛع١ٝ                        O االي٘ ٚسزا١ْٝ 

 ............ يف املقضٜني اعتكار عًٞ تؤنز اييت يًؾُػ املقضٜني عبار٠ -3

 املعبٛرات          تعزر                                               O املٛتٞ بعز اؿغاب           

  االت١ْٝٛ ايعبار٠                                                     O ٕٚاـًٛر بايبعح اإلميا 

 ٜعرب ايؾدق١ٝ ٚاألرٚات األثاخ املتٛيف َع ٜٛمع نإ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املٛتٞ رؾٔ عٓز -4

 ........... مس١ ٖٚٞ ايز١ٜٝٓ اؿٝا٠ مسات َٔ َُٗ٘ مس١ عٔ سايو

 املعبٛرات تعزر                                                      O املٛتٞ بعز اؿغاب          

 االتْٛٝ٘       ايعبار٠                                               O ٕٚاـًٛر بايبعح اإلميا 

 ..... إَٓٛ اإلي٘ ناْت ناْت َا اآلتْٛٝ٘  ايزع٠ٛ ٖزرت -5

 ٚايغٝاع١ٝ االدتُاع١ٝ                            

   ٚاالدتُاع١ٝ ايز١ٜٝٓ 

 ٚايز١ٜٝٓ االقتقار١ٜ                              

    ٚاالقتقار١ٜ ايغٝاع١ٝ  

 ...... ايبالر َع َقض عالقات ع٢ً املز٣ بعٝز٠ عًب١ٝ  أثاص ايز١ٜٝٓ اخٓاتٕٛ يزعٛٙ نإ -6

 األٚصٚب١ٝ                O                       األؾضٜك١ٝO األع١ٜٛٝ                              O  سيو غري  

 ألعباب .......... ٚسيو سايٝا  ايعُاصْ٘ تٌ اىل عافُت٘ ايضابع أَٓشٛتب ْكٌ -7

 ادتُاع١ٝ                O ر١ٜٝٓ                    O اقتقار١ٜ                            Oعغهض١ٜ  

 ٢ٖٚ ..  ايكزمي١ املقض١ٜ ايزٜا١ْ خقا٥ك أسزٟ ع٢ً تزٍ املكابٌ بايؾهٌ املٛمش١ ايقٛص٠ -8

 ُٛايتٛسٝز                                     اىل ايغ 

   ٕاملٛت بعز باؿغاب االميا  

 ٕٚاـًٛر                            بايبعح االميا 

    املعبٛرات تعزر  
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 ........... بزاؾع ايند١ُ االٖضاَات ايكزِٜ املقضٟ يبٓا٤ نإ -9

 ٟعغهض                    O ٞادتُاع                       O  اَين                               O  ٟاقتقار 

 ......... اىل سيو ارٟ املؤقت يًٛدٛر ايٓٗا١ٜ ٖٛ املٛت بإٔ ايكزَا٤ املقضٜني اعتكار ار٣ -11

 ِٗاآلتْٛٝ٘ يًزع٠ٛ َعاصمت                                      O  ِٖاملٛت بعز اؿغاب يف اعتكار  

 َٛتاِٖ دغز عالَ٘ ع٢ً اؿضل                        O ِٗايطبٝع١ يك٣ٛ تكزٜغ  

 ......... ٖٛ بايقٛص٠ املٛمح ايؾهٌ يبٓا٤ ايكزَا٤ املقضٜني يكٝاّ االعاعٞ ايعاٌَ نإ -11

 املعبٛرات تعزر                                                

 ٕٚاـًٛر بايبعح االميا  

 ٕاملٛت بعز باؿغاب االميا                      

   ُٛايتٛسٝز اىل ايغ  

 َقض يف ايز١ٜٝٓ اؿٝاٙ َعاٖض أِٖ َٔ املعبٛرات تعزر -12
 ..... بغبب سيو ٜعٛر إ ميهٔ ٚ ايؿضع١ْٝٛ 

 ّاالهل٘ َٔ نجري عٔ املقضٜني صما عز                        O ِآلخض َهإ َٔ اْتكاهل  

 ايزٜاْات                                 ٖشٙ ع٢ً املقضٜني ادباصO    ِٝاملقضٟ اإلراصٟ  ايتكغ 

  عقض يف سيو ظٗض ٚقز ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايز١ٜٝٓ اؿٝاٙ خقا٥ك أسز متجٌ املكاب١ً ايقٛص٠ -13

 ٍاألٍٚ االْتكا                     

   ايٛعط٢ ايزٚي١                     

   ايكزمي١                    ايزٚي١ 

  ايزٚي١ اؿزٜج١ 
 

 خقا٥ك َٔ اٟ ع٢ً تٓطبل ايغابك١ ايعباص٠ ٚايؾكام ايٓظاع إسشص بكٛتو ٚتظٖٛ تتؿاخض ال -14

 ............... ايكزَا٤ املقضٜني عٓز ايز١ٜٝٓ اؿٝاٙ

 ُٛايتٛسٝز إىل ايغ                         O ٕاملٛت بعز باؿغاب   اإلميا  

 املعبٛرات تعزر                               O   ٚاـًٛر ايبعح يف االعتكار  

 ......... عبارٙ ٖٞ اؾضٜك١ٝ  افٍٛ إىل تضدع ٚاييت ايكزَا٤ املقضٜٕٛ عبزٖا اييت االهل٘ أِٖ َٔ -15

                   ٕٚرٚرO َٕٛآ                            O                          ستشٛصO  اٜظٜػ  

 اآلهل١ يتعزر قٌ ٚال ايٓاؼ ٜعبزٙ إٔ هب ايشٟ آتٕٛ اإلي٘ بعبارٙ ايضابع أَٓشٛتب املًو ْارٟ -16

 ................. ع٢ً تزٍ ايغابك١ ايعباص٠

 ٌَايزٜين                  ايتها                     O اآلخض َع ايتعاٜؿ                     

 ايز١ٜٝٓ اؿض١ٜ                                      Oاألرٜإ تطٛص  

 ........ يف اْتؾضت سٝح قاصٙ َٔ انجض إىل ايؿضع١ْٝٛ َقض َٔ إٜظٜػ اإلهل١  عبارٙ اْتؾضت -17

 قاصات اصبع               O قاصات                    ثالخO ٚاسز٠ قاص٠                           O  قاصتني 
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 يـ  ..... صَظ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املٛت٢ حملاعب١  تكاّ اييت احمله١ُ َٝظإ يف تٛمع اييت ايضٜؾ١ -18

                      َاعت  

 اٚطٚصٜػ                  

                           إٜظٜػ 

  ٕٛات  

 ............ بغبب ٚسيو ايتُاعٝح ايكزَا٤ املقضٜني عبز -19

 ٚقٛتٗا بتهٜٛٓٗا االعذاب                                  O  يًظصاع١ بايٓغب١ امضاصٖا  

 ٟعًِٝٗ ٖذَٛٗا تؿار                                             O   ايٌٓٝ َٝاٙ ؾ٢ ؾا٥زتٗا  

 .......... بالر داْب َٔ ايٛفـ سيو نإ َٔ اتك٢ األَِ املقضٟ ايؾعب -21

 ٕايضَٚا                   O ايٓٗضٜٔ بني َا                    O  اإلغضٜل                            O ؾٝٓٝكٝا 

 هلا رعٞ اييت ايتٛسٝز رع٠ٛ مز ايزٚي١ صداٍ ٚبعض إَٔٛ اآلي١ ن١ٓٗ بني ايؾضؼ ايقضاع -21

 ............أُٖٗا أعباب يعز٠ ٜضدع اخٓاتٕٛ

 ٍٚايغٝاع١ٝ               اؿضب أَٛص ايؿضعٕٛ إُٖاO ايؾدق١ٝ ملقاؿِٗ َضاعا٠ 

 ايبالر                            ٚسز٠ عًٞ احملاؾع١O         ّاخٝٝتاتٕٛ ايبالر عاف١ُ ٚؽضٜب ٖز 

 ........ خالٍ َٔ املكابٌ بايؾهٌ املٛمش١ ايع١ًُٝ عٔ املعًَٛات بعض ع٢ً ْتعضف ميهٔ -22

 ٜ٘اٜربؼ بضر                 

  ٚاٚطٚصٜػ اٜظٜػ اعطٛص٠                  

  ْاصَض املًو فال١ٜ                

 بايضَٛ سذض  

 

 ..............اعتكارِٖ بغبب ًَٛنِٗ بتشٓٝط املقضٜني اٖتِ -23

 ِٖاالخض              ايعامل يف اْ٘ عٝكٛرO               ٚايعكاب ايجٛاب  

 االهل٘ تعزر                                O                           يًًُو املكزع١ املها١ْ 

 َٚٛاد١ٗ رعٛت١ يٓؾض ٚاؿضب ايغٝاع١ٝ ؽ٦ٕٛ ٚاٌُٖ ايبالر َكزصات عٔ ايؾاب املًو اْؾػٌ -24

 يًتؿهو         .............. يف املقض١ٜ  اإلَرباطٛص١ٜ ؾتعضمت خق١َٛ

              يٝبٝاO ايٓٛب١             O                     عٛصٜاOبْٛت بالر 
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 ؟

 ملٛت اٜزٍ ع٢ً ٚدٛر ؾ٦٘ قًًٝ٘ يف اجملتُع ال تضاعٞ قزاع٘  يألٖضاَاتبٓا٤ املقضٜني ايكزَا٤  (1

 ١ٚاراصٜ ١ عٝاعٝ ألعباب ايكزمي١ٜضدع تعزر املعبٛرات يف َقض  (2

 قٝاّ املقضٜني بتشٓٝط دجح َٛتاِٖ ريٌٝ ع٢ً تكزَِٗ يف عًِ ايطب   (3

 املقضٜني اىل بٓا٤ االٖضاَات بعز َعضؾتِٗ بايتشٓٝط ؾأ  (4

  اآلتْٛٝ٘ يًعبار٠ ايزٚي١صداٍ  ١ملعاصم ايٛسٝز٠ٖٞ ايزٚاؾع  ايز١ٜٝٓناْت ايزٚاؾع  (5

  ٚايعكا٥ز١ٜ ايضٚس١ٝ قُٝت٘ميجٌ ْعاّ ادتُاعٞ ظاْب  ايؿضع١ْٝٛايزٜٔ يف َقض نإ  (6

  آهل١باعتباصٖا  ايطبٝع١املقضٜني ايكزَا٤ ايها٥ٓات اؿٝ٘ ٚقٟٛ  عبز (7

 تٕٛ ٚتٛدز بايٛد٘ ايكبًٞ ملقض آ يًعبار٠ناْت َزٜٓ٘ طٝب٘ ٖٞ َكض  (8

 هلتِٗ إَٓٛ اعًٛب اخٓاتٕٛ يف ايزؾاع عٔ ١ٓٗ آاعتػٌ ن (9

 ٜظٜػإ ايكزمي١يف َقض  احمل١ًِٝ املعبٛرات َٔ اٖ (11

 اٜظٜػ  اآلهل١اييت ظٗضت يف قاصٙ اٚصٚبا ٖٞ  املقض١َٜٔ املعبٛرات  (11

 مبعاٖضٖا ع٢ً سٝاٙ املقضٜني ايكزَا٤  ايطبٝع١ثضت أ (12

 اسا خؿت نؿ٘ ايكًب  اؾ١ٜٓزخٌ املتٛيف  (13

 ايكزَا٤ بايزٜٔ يف املعابز ٚسٝاتِٗ خاصز املعابز  املقضٜني ايتظاّنإ  (14

 ٢ايتٛسٝز يف عقض اجملز اؿضب ٠لح املقضٜني ايكزَا٤ يف ايٛفٍٛ اىل ؾهض (15

 



 

 

 

 

46 

    
 
 
 
 
 

 .......... أُٖٗا ايهتاب١ تطٜٛض يف ايكزَا٤ املقضٜني رؾعت اييت ٚاألعباب ايعٛاٌَ تعزرت -1

 ٜضٜزٖا اييت املعاْٞ عٔ ايتعبري                                       O  ٜٔٚايز١ٜٝٓ ايٓقٛل تز 

 ٚايتزٜٚٔ ايهتاب١ يف ٚايزق١ ايغضع١              O       ٌٝاجملاالت ناؾ١ يف اإللاطات تغذ 

 ........... بأرب ايكزمي١ مبقض االدتُاع١ٝ ايعزاي١ ؼكٝل اصتبط -2

                    ٞايغٝاعO                         ايزٜينO                         ٞايكققO ٚايٓقٝش١ اؿه١ُ 

 .. املًو عقض عًٞ املكٛي١ تٓطبل عقٛص أثٓا٤ ٜٗامجْٛ٘ اٚ املًو ٜٓقشٕٛ ٚاألربا٤ ايؾعضا٤ نإ -3

 األٍٚ بٝيب             Oايجاْٞ                بٝيبOامحػ                Oايجاْٞ صَغٝػ 

 اسز ٜٛدز ٚال ايعًِ سزٚر اخض إىل ايٛفٍٛ ٜغتطٝع أسز َٔ َا"  ستب بتاح اؿهِٝ أقٛاٍ َٔ -4

 ................. إىل ٜزعٛ ايغابل ايٓك"  ادارت٘ ؾ٢ ايهُاٍ ٜبًؼ

                         االدتٗارO              ايتٛامعO                       ايقزمO        االخالل 

 املقض١ٜ ايجكاؾ١ٝ اهل١ٜٛ عًٞ اؿؿاظ يف............. عاُٖت -5

 املزاصؼ          O     املهتبات                   O ايعًُٞ                ايبشح َضانظO ٌعبل َا ن 

 ؾٝٗا اظٗض اييت ايؿ١ٝٓ اجملاالت ٚابضط اجملاالت َٔ نجري يف ايرباع١ اظٗاص يف ايكزِٜ املقضٟ لح -6

 ............. َتعزر٠ خاّ ملٛار اعتدزاَ٘ اَها١ْٝ

                ًّٛايعO                    ايٓشتO                                   ايهتاب١O ايعُاص٠  

 عقض......... يف الاطٙ مت ايشٟ ايؿضع١ْٝٛ ايتُاثٌٝ اسز تٛمح املكاب١ً ايقٛص٠ -7

 ايكزمي١            ايزٚي١         

  اؿزٜج١             ايزٚي١  

 ايٛعط٢ ايزٚي١                      

  ٍايجاْٞ االْتكا 

 

 

 ايهجري ع٢ً ايتعضف اؾٓا٥ظ١ٜ املعابز دزصإ ع٢ً املز١ْٚ ايٓقٛل قضا٠٤ خالٍ َٔ ميهٔ -8

 ....... اؾاْب اُٖٗا اؾٛاْب بعض يف املًٛى عٔ املعًَٛات َٔ

 ٞاالدتُاع                                           O                       ٟايعغهض 

  ٟاالقتقار                                           O  ٞايغٝاع 

 ......... ارٜإ فُع اعتباصٖا ميهٔ األت١ٝ املعابز َٔ اٟ -9

 ستؾبغٛت                                       Oٛمسبٌ أب                     

  ّٛٝايضَغ                                           O ايجاْٞ َٓتٛستب   
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 .......... ٖٚٛ اعاعٞ بٗزف اقِٝ ٚايشٟ ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املعابز اسز تٛمح املكاب١ً ٠ايقٛ -11

 ًِٝاالؾضار تع                                                         

  ٚاالَاْات ايٛرا٥ع سؿغ  

 يًُعبٛر                       اي١َٝٛٝ ايطكٛؼ ارا٤ 

   اؾٓاط٠ طكٛؼ اقا١َ  

 ايٛد٘ يف ايؿضاع١ٓ أْؾاٖا اييت املزٕ اِٖ َٔ تعز -11
 .......... َز١ٜٓ  ايبشضٟ 

 ٕٚأ                                 O ٟٚأثٝت تا                           O     طٝب١                                O َٓـ 

 .......... بعًِ ايكزَا٤ املقضٜني اٖتُاّ ٚصا٤ ايزٜين ايزاؾع نإ -12

 ايؿًو                  O ايطب                  O                             اهلٓزع١O اؿغاب  

 .... عًِ يف ايكزَا٤ املقضٜني ابزاعات ع٢ً تزٍ املكاب١ً ايقٛص٠ -13

 ايطب                   

                    اهلٓزع١  

 ايؿًو                                

 اؿغاب  

  عامل صدٌ ألْو تتعاىل ٚال عًُو بغبب ايػضٚص ٜزخًٓو ال -14
 ................ ايؿضعْٛٞ االرب اْٛاع اٟ َٔ ايغابك١ ايعباص٠

                  ٞايغٝاعO ٚايضٚا١ٜ                        ايكق١O ايٓقٝش١                             اؿه١ُ ٚO ايزٜين 

 َٔ ايضَغّٝٛ َعبز َهتب٘ ٚتعز ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايعًِ َضانظ اِٖ َٔ املهتبات ناْت -15

 ................ ايزٚي١  عقض يف إْؾا٥ٗا مت ٚاييت املهتبات أؽٗض

                ايكزمي١             O  اؿزٜج١                        Oايٛعط٢                           O ٍاالٍٚ االْتكا 

 عًِ  يف يتكزَِٗ ٚسيو ايؾُغٞ ايتكِٜٛ ٚمع ايؿضع١ْٝٛ َقض يف إٔٚ داَع١ الاطات اِٖ َٔ -16

 ....... داْب اىل ايؿًو

 ًّٛايزٜٔ ع              O                    اهلٓزع١O ايتاصٜذ                          O ايطب  

 ...........  أ١ُٖٝ  هلا أٜنا ٚيهٔ يًعبار٠ راص ايؿضع١ْٝٛ َقض يف املعابز ناْت -17

 ربًَٛاع١ٝ                   O                اقتقار١ٜ O        عغهض١ٜ                       O   ثكاؾ١ٝ  

 ......... ايهتاب١ يف ايْٝٛإ ٚبالر َقض بني ايجكايف ايتٛافٌ ظٗض -18

                    اهلرياطٝك١ٝO  ايكبط١ٝ                    O اهلريٚغًٝؿ١ٝ                       ايزميٛطٝك١ٝ  

 عقض ......... يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ظٗض ايشٟ ايؿٕٓٛ أْٛاع اسز تٛمح املكاب١ً ايقٛص -19

 ايكزمي١               ايزٚي١ 

  اؿزٜج١ ايزٚي١                     

 ايٛعط٢ ايزٚي١                  

   ٍايجاْٞ اإلْتكا  
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 .... عقض يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف بعنٗا ؾٛم َؾٝز٠  املقاطب َٔ  فُٛع١  إىل املكرب٠ ؼٛيت -21

 ايكزمي١               ايزٚي١  

 اؿزٜج١            ايزٚي١ 

  ايٛعط٢ ايزٚي١                  

 ٍاالٍٚ االْتكا  

 ........... يف ايؿضع١ْٝٛ َقض يف ايطبك١ٝ ظٗض -21

               ًّٛايعO ايعُاص٠             O ٕٛٓايؿ                        O ايهتاب١  

 ......... بعًِ ايكزَا٤ املقضٜني اٖتُاّ ٚصا٤ االقتقار١ٜ ايزٚاؾع ناْت -22

 ايطب             O              ايهُٝٝا٤O ايؿًو                     O  اؿغاب  

  بايهتاب١ ايٓكٛـ ٖشٙ ٚناْت ايزاخٌ َٔ االٖضاَات ع٢ً ايٓكؿ ع٢ً ايكزَا٤ املقضٜني سضل -23

                  اهلرياطٝك١ٝO  ايكبط١ٝ                   O                        ايزميٛطٝك١ٝO اهلريٚغًٝؿ١ٝ 

 ............. بعًِ ايكزمي١ َقض يف ايعُضا١ْٝ ايٓٗن١ اصتبطت -24

 ايؿًو         O             اؿغاب            O            اهلٓزع١               O        ايهُٝٝا٤ 

 ............ خالٍ َٔ ايعًُا٤ بتكزٜض ايكزمي١ َقض يف ايزٚي١ قاَت -25

 تكزٜض                               ؽٗارات َٓحO         ً٘يطالب٘          قز٠ٚ دع 

 اينضا٥ب َٔ االعؿا٤                        O            ايؿضعٕٛ فًػ يف املؾاصن١ 

 ............. عًِ ؾ٢ تكزَِٗ ع٢ً ٜزٍ ايبٝنا٤ ايضَاٍ َٔ ايظداز ايكزَا٤ املقضٜني فٓاع١ -26

                          اؿغابO             اهلٓزع١O                     ايهُٝٝا٤O ايؿًو 

 ؾ٢ املزح َٛمع املًو ٜهٕٛ سٝح املًو أعُاٍ ؾ٢ ٚايؾعضا٤ االربا٤ اصا٤ ايغٝاع٢ االربب ٜتٓاٍٚ"  -27

 املًٛى ٖؤال٤ َٔ ا٣:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢" اينعـ عقٛص ؾ٢ ايٓكز َٚٛمع ايك٠ٛ عقٛص

 ................... يًٓكز قاًل ٜهٕٛ إ تتٛقع

 ايجا٢ْ                     بٝب٢O             ٚعٓؿضO                       ابغُاتٝوO       ايجا٢ْ َٓتٛستب 

 .......... ايٓٛاسٞ خز١َ ٖزؾٗا ايكزمي١ َقض يف اؿناص١ٜ املٓذظات ناْت -28

 ايز١ٜٝٓ                        Oايغٝاع١ٝ           O          االقتقار١ٜ               O    االدتُاع١ٝ 

 ................ باؾاْب ايكزَا٤ املقضٜني عٓز ايتشٓٝط عًِ اصتبط -29

              ٟاالقتقارO              ايزٜين                     O                             ٞاالدتُاعO  ٞايغٝاع 

 .......... بعز ايكزمي١ َقض ؾ٢ ايعًِ َضانظ ظٗضت -31

 ّاالٚىل ايتاصى١ٝ ايٛسز٠ قٝا                              O ّايجا١ْٝ ايتاصى١ٝ ايٛسز٠ قٝا 

 يًهتاب١                                     املقضٜني اخرتاعO َٓـ َز١ٜٓ بٓا٤ 

 ٜٛدز ٚال ايعًِ سزٚر آخض ايٞ ايٛفٍٛ ٜغتطٝع أسز َٔ َا》》 ستب بتاح اؿهِٝ أقٛاٍ َٔ -31

 ............ ايٞ تزعٛ ايغابك١ املكٛي١《《 ادارت١ يف ايهُاٍ ٜبًؼ أسز

 ٞايتعاي            O      االبتهاص                           O ايتٛامع                         O االَا١ْ 
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 عًٞ ايعباص٠ ٖشا تٓطبل ٜٚكزص١ْٚ املًو ميزسٕٛ ٚايٓقض ايعظ٠ عقٛص يف ٚاألربا٤ ايؾعضا٤ نإ -32

 ......... ايزٚي١ عقض

             املتأخض٠O             ٍاألٍٚ االْتكا            O  ٍايجاْٞ                        االْتكاO اؿزٜج١ 

 ............. خالٍ َٔ بٛمٛح سيو ٚظٗض ايزٚي١ َٔ ٚتؾذٝع ايعًُا٤ بتكزٜض سعٞ -33

 ِٗايتؾذٝع١ٝ                األٚمس١ َٓشO            ًِٗيطالبِٗ قز٠ٚ دع 

 اؿهِ يف املؾاصن١                        O             ِٗاينضا٥ب َٔ اعؿا٥ 

 .............. يف ايكزَا٤ املقضٜني العتكار املٛتٞ نتاب ظٗض -34

 ٚاـًٛر            ايبعحO املٛت بعز اؿغاب                 O االهل١            تعزرO    إَٛ اإلي٘ عبار 

 بطًُٝٛؼ يعقض تضدع ٚايؾضا٤ ايبٝع ٚثا٥ل أسز عًٞ عجض اآلثاص عٔ ٚايتٓكٝب ايبشح أثٓا٤ -35

 ........... ٖٞ املغتدز١َ ايهتاب١ تهٕٛ إٔ املتٛقع َٔ اـاَػ

            اهلريٚغًٝؿ١ٝO             اهلرياطٝك١ٝO                      ايكبط١ٝO ايزميٛطٝك١ٝ 

 آلخض عقض َٔ ايكزمي١ ملقض االدتُاع١ٝ اـقا٥ك عًٞ اؿؿاظ يف............... األرب عاِٖ -36

 ايزٜين                   O    ٞايكقق              O     ٚايٓقٝش١               اؿه١ُO    ٞايغٝاع 

 بايهتاب١ ٚعضؾت االعضات عقض قبٌ ايهتاب١ اخرتاع إىل ايكزَا٤ املقضٜٕٛ تٛفٌ"  -37

 ايهتاب١ املقضٜٕٛ اعتدزّ:  ايغابك١ ايعباص٠ م٤ٛ ؾ٢ " سيو بعز  تطٛصت ٚايت٢ اهلريٚغًٝؿ١ٝ

 ........... سهِ أثٓا٤ ايكبط١ٝ

 ٤٩  االعض٠             O                    ٕايضَٚاO                    ايبطامل١O        االنرب االعهٓزص 

 عًٞ ايعباص٠ تٓطبل ٜٚكزص١ْٚ املًو ميزسٕٛ ٚايٓقض ايعظ٠ عقٛص يف ٚاألربا٤ ايؾعضا٤ نإ -38

 ............. ايزٚي١ عقض

 املتأخض٠        O          ٍاألٍٚ االْتكا                       Oٍايجاْٞ               االْتكاO   اؿزٜج١ 

 .............. يف اعتكارِٖ بغبب األٖضاّ ْقٛل تزٜٚٔ عًٞ املقضٜٕٛ سضل -39

 ٚاـًٛر                ايبعحOاملٛت          بعز اؿغابO  االهل٘          تعزرO َِٗايزٜين باألرب اٖتُا 

 ........... االعضات خالٍ ايزميٛطٝك١ٝ ايهتاب١ ظٗضت -41

 ٩- ١                   O        ٧٤-٧٧             O .٤-٧١۰            O  ١-٤٧۰ 

 ............. بايهتاب١ ايند١ُ املٓؾآت عًٞ ٜهتب نإ -41

            اهلرياطٝك١ٝO                    اهلريٚغًٝؿ١ٝO      ايزميٛطٝك١ٝ                    O   ايكبط١ٝ 

 .............. ٚظا٥ـ اٜنًا هلا نإ ايكزمي١ َقض ؾ٢ يًُعابز ايز١ٜٝٓ يًٛظٝؿ١ باالماؾ١ -42

          عغهض١ٜO                          ثكاؾ١ٝO                         اقتقار١ٜO        ادتُاع١ٝ 

 ...... يف ايكزمي١ مبقض ٚتكزٜض َزح َٛمع املًو ؾٝ٘ نإ ايشٟ االرب اطرٖض -43

 ايكزمي١                        ايزٚي١ عقض بزا١ٜ 

 ايكزمي١ ايزٚي١ عقض ْٗا١ٜ 

 االٍٚ                      االْتكاٍ عقض بزا١ٜ 

 املتاخض ايعقض ْٗا١ٜ 
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 ...... عًٞ سيو ٜزٍ" اؿٝا٠ بٝٛت ايعًُٞ ايبشح َضانظ ع٢ً ايكزَا٤ املقضٜٕٛ اطًل"  -44

 ّايكزَا٤                        املقضٜٕٛ عٓز ايعًُٞ ايتكزO ّاملدتًؿ١ بايعًّٛ ايزٚي١ اٖتُا 

 إرصانِٗ                                    بايزٜٔ ايعًّٛ اصتباطO  سٝاتِٗ ؾ٢ ايعًِ أ١ُٖٝ 

 عزٙ ايٞ سيو ٜٚضدع اؿزٜج١ ايزٚي١ عقض يف ايؿين يإلبزاع َٚٓاص٠ قًع١ طٝب١ َز١ٜٓ فاصت -45

 ............أُٖٗا أعباب

 ايضعِ                          ؾٔ اصتكا٤O              اؾٓٛب١ٝ َقض سزٚر َٔ بايكضب ٚقٛعٗا 

 بٗا              ٚاألسذاص املعارٕ تٛاؾضO          يًبالر عاف١ُ نْٛٗا 

 املقض١ٜ اؿناص٠ ٚإلاطات إبزاعات ْؾض يف ايؿنٌ هلا........... ايهتاب١ ابتهاص ٜعترب -46

  ايكزمي١

                 اهلريٚغًٝؿ١ٝO                 اهلرياطٝك١ٝO                ايكبط١ٝO ايزميٛطٝك١ٝ 

 عًٞ ؾٝٗا عجض يألنرب االفػض َٔ بعنٗا بعض ؾٛم َقارص ؽهٌ عًٞ َكرب٠ انتؾاف مت"  -47

 ..... يعقض املكرب٠ ٖشٙ تٓتُٞ إ املتٛقع َٔ ". األثاخ ٚبعض ٚؽضاب طعاّ داْب ايٞ يًًُو متجاٍ

 ايٛعطٞ ايزٚي١             O  ايتاصٜذ                قبٌ َاOاؿزٜج١              ايزٚي١O ايكزمي١ ايزٚي١ 

 ......أُٖٗا أعباب يعز٠ سايو ٜٚضدع قق١ٓ بطضٜك٘ تبين ايكزَا٤ املقضٜني ًَٛى َكابض ناْت -48

 ِْٗٚاـًٛر                      بايبعح إمياO          ِْٗاالهل١ بتعزر إميا 

 سٝاتِٗ                 أعضاص عًٞ اؿؿاظO         ِْٗاملٛت بعز باؿغاب إميا 

  ايكزمي١ َقض يف............ بايٓعاّ ٚثٝكا اصتباطا اؿغاب عًِ اصتبط -49

             ايزٜينO                 ٟاالقتقار               O  ٞايغٝاع              O ٞاالدتُاع 

 م٤ٛ يف" ايع١ًُٝ سٝات٘ يف تؿٝزٙ اييت املدتًؿ١ بايعًّٛ االٖتُاّ عًٞ ايكزِٜ املقضٟ سضل" -51

 ...... َاعزا ايظصاع٘ يف ايكزِٜ املقضٟ َٓٗا اعتؿار االت١ٝ ايعًّٛ نٌ:  ايغابك١ ايعباص٠

            اؿغاب                    O                       ايهُٝٝا٤O ايؿًو                        O  اهلٓزع١ 

 ايتٛافٌ سق١ًٝ............  ايهتاب١ ٚتعترب َضاسٌ بعز ايكزمي١ املقض١ٜ ايهتا١ٜ تطٛص َض -51

 ٚايػضب ايؾضم بني اؿناصٟ

          اهلريٚغًٝؿ١ٝO                  اهلريٚاطٝك١ٝO                     ايكبط١ٝO      ايزميٛطٝك١ٝ 

 املكٛي١ ٖشٙ تعرب《 ايٌٓٝ  ؾٝنإ ثٛص٠ عٓٓا ميٓع ايشٟ ايغٝز اْت ٚط١ٓ عٝز ٜا ععِٝ اْت》 -52

 ............. أرب عٔ

                      ٞايغٝاعO  ايزٜين             O                          املزٜحO     ٚايٓقٝش١ اؿه١ُ 

 .................. عًِ ؾ٢ ايٓبٛؽ ع٢ً سيو  ريٌٝ ايعكاقريٚانرب فٓاع١ ؾ٢ املقضٜني تؿٛم -53
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  ايزميٛطٝك١ٝ ايهتاب١ايتٛافٌ اؿناصٟ بني َقض ٚايْٝٛإ يف  ظٗض (1

ًّٛ ؼٟٛ بهٌ اْٛاع ايهتب يف كتًـ ؾضٚع ايع ايؿضع١ْٝٛت املهتبات يف َقض ألاَت (2

 االلاط اؿناصٟ ملقض 

 مبكربٙ املًو َٓتٛستب ايجاْٞ  اـؾب١ٝع٢ً ايتٛابٝت ْقٛل ميهٔ اهار  (3

 ّٛ ٚاْتكار َٔ االربا٤ يف سيو ايٛقت ذقٌ ٖ 14اٍ  األعض٠نإ ًَٛى  (4

ع٢ً قزصٙ املقضٜني ايكزَا٤ ع٢ً ؽطٝط املزٕ يف عقض  ايزاي١َٔ اِٖ ايُٓاسز  اـٝاطٕٛ (5

 ايٛعط٢  ايزٚي١

  اي١َٝٛٝ ايعبار٠ِٖ املعابز اييت اْؾ٦ت بػضض اقاَ٘ طكٛؼ أَعبز االققض َٔ  (6

 ست٢ االٕ  ايكزمي١ثض نبري يف عزّ بكا٤ املغانٔ يف َقض أناْت يًذاْب ايزٜين  (7

 ٚايؿٓٝني  املٗض٠َكض يًعُاٍ  ايؿضع١ْٝٛناْت َزٜٓ٘ طٝب٘  (8

 ع٢ً ايؿٔ املقضٟ ايكزِٜ  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  االدتُاع١ٝسزاخ ألاثضت ا (9

  اهلرياطٝك١ٝ بايهتاب١مت تغذٌٝ ْقٛل االٖضاّ  (11

  ايؿضع١ْٝٛيف َقض  ايهتاب١اخض َضاسٌ تطٛص طٝك١ٝ ايزميٛ ايهتاب١ (11

 يف عقض بٓا٤ االٖضاّ  املتدقق١املزاصؼ  ايؿضع١ْٝٛ اؿناص٠عضؾت  (12

 ايعقض ايؿضعْٛٞ ْٗا١ٜرٚص قَٛٞ نبريٙ يف  إٔٚناْت ؾاَع٘  (13

 




